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Parlamentul  României 
 

SENAT  CAMERA 
DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru buget, 
finanţe, activitate bancară 
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   Bucureşti,      
   Nr.  
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   Bucureşti,      
   Nr.  730 

 
 
 
 

RAPORT COMUN 
 
 
 
 
 

În urma examinării proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010, a 
amendamentelor depuse de Comisiile permanente ale celor două Camere ale 
Parlamentului şi a celor depuse de parlamentari, Comisia pentru buget, finanţe 
activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci a Camerei Deputaţilor, care au fost sesizate în fond, cu majoritate de voturi, 
propun ca proiectul de Lege să fie supus spre dezbaterea şi adoptarea Plenului cu 
amendamentele prezentate în anexele 1 şi 2 la prezentul raport. 

Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Ion ARITON 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 

 

asupra proiectului Legii  bugetului de stat pe anul 2010 



 
 
 

                ANEXA NR.1 
 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

1.  Art.2. – (2) Bugetul de stat se stabileşte la venituri 
în sumă de 66.654,3 milioane lei, iar la cheltuieli 
în sumă de 101.678,4 milioane lei, cu un deficit de 
35.024,1 milioane lei. 

Art.2. – (2) Bugetul de stat se stabileşte la 
venituri în sumă de 64.194,3 milioane lei, 
iar la cheltuieli în sumă de 103.885,8 
milioane lei, cu un deficit de 39.691,5 
milioane lei. 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor     
  

Ca urmare a amendamentelor admise 
veniturile se diminueaza cu 2.460 
milioane lei , cheltuielile cresc cu 
2.207,4 milioane lei , iar deficitul creste 
cu 4.667,4 milioane lei, reprezentand 
0,87% din produsul intern brut   

2.  Art.4. – Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 
17.000,2 milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
d) 2.001,0 milioane lei pentru echilibrarea 
bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi administrativ-
teritoriale potrivit prevederilor art. 33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare       

Se propune modificarea Art.4, lit.d) astfel: 
 
„ d) 2.001,0 milioane lei pentru echilibrarea 
bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale,potrivit prevederilor 
art. 33 alin.(3)-(7) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale 
alin.(2)”. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 

Pentru a asigura finantarea cheltuielilor 
de functionare ale unitatilor 
administrativ-teritoriale care nu dispun 
de resurse financiare suficiente. 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 
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bănci din Camera Deputaţilor    şi domnul 
senator PNL Dan Radu Rusanu şi domnul 
deputat PSD Stefan Viorel   
 

3.  Art.4. – Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 
17.000,2 milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural, care se vor 
repartiza pe judeţe şi proiecte eligibile prin 
hotărâre a Guvernului, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.71/2007, cu 
modificările ulterioare. 
 

Se propune completarea lit.e astfel: 
 
e) 813,5 milioane lei pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din spaţiul rural, care se 
vor repartiza pe judeţe şi proiecte eligibile 
prin hotărâre a Guvernului, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2007, cu 
modificările ulterioare, in functie de stadiul 
fizic de realizare al obiectivului de 
investitii si a vechimii sumelor solicitate si 
nealocate . 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor    şi  domnul 
senator Vasile Mustatea PNL  
 

Asigura transparenta in repartizarea 
fondurilor pe proiecte 

4.  Art.4. – alin.(2) nou  La art.4 se propune introducerea unui alineat 
nou, alin.(2) cu urmatorul continut: 
 
„ (2) In anul 2010, prin derogare de la 
prevederile art.33 alin.(3) din Legea 

Pentru a se asigura si finantarea 
cheltuielilor de functionare ale unitatilor 
administrativ-teritoriale care nu dispun 
de resurse financiare suficiente, prin 
majorarea cotei care se repartizeaza de 
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finantelor publice locale nr.273/2006 cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
din sumele defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pentru echilibrarea 
bugetelor locale, aprobate prin Legea 
bugetului de stat si din cota de 22% 
prevazuta la art.32 alin.(1) din aceeasi 
lege, o cota de 27% se aloca bugetului 
propriu al judetului,  iar diferenta se 
repartizeaza pentru bugetele locale ale 
comunelor, oraselor, municipiilor, astfel: 

a) 70% din suma se repartizeaza in 
doua etape, prin decizie a 
directorului directiei generale a 
finantelor publice judetene, in 
functie de urmatoarele 
crieterii:.populatie, suprafata din 
intravilanul unitatii administrativ 
teritoriale si capacitatea financiare 
a unitatii administrativ teritoriale; 

b) 30% din suma se repartizeaza, 
prin hotatarea  consiliului 
judetean, cu votul a 2/3 din 
numarul consilierilor in functie, 
pentru sustinerea programelor de 
dezvoltare locala, pentru 
sustinerea proiectelor de 
infrastructura care necesita 
cofinantare locala, precum si 
pentru finantarea unor cheltuieli 
curente.Hotararea consiliului 
judetean se comunica directorului  
directiei generale a finantelor 

consiliul judetean, de la 20% la 30% si 
diminuarea cotei care se repartizeaza de 
Directia generala a finantelor publice, 
pe comune, orase si municipii, de la 
80% la 70%. 
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publice judetene, institutiei 
prefectului si consiliilor locale din 
judet. 

 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor    şi domnul 
senator PNL Dan Radu Rusanu şi domnul 
deputat PSD Stefan Viorel   
 
 

5.  Art.5. – (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată, prevăzute la art.4 lit.a), sunt destinate 
finanţării: 
 
lit. c) Cheltuielilor privind acordarea de miere de 
albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi 
elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi 
confesional. 
 

Art.5 lit.c) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Cheltuielilor privind acordarea de miere de 
albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari 
şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de 
stat, privat şi confesional. 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor şi domnul 
senor PSD Marius Sorin Bota 
 

Eliminarea tuturor discriminărilor între 
elevii care învaţă în diferite şcoli.  

6.  Art.5. – (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată, prevăzute la art.4 lit.a), sunt destinate 
finanţării: 
 
d) cheltuielilor aferente învăţământului special şi 
centrelor judeţene de resurse şi asistenţă 

Textul art.5 alin.(1) lit.d) se completeaza 
dupa cum urmeaza: 
 
„ Art.5. – (1) Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, prevăzute la art.4 lit.a), 
sunt destinate finanţării: 

Pentru asigurarea platii drepturilor 
respective si la clasele speciale care 
functioneaza in cadrul unitatii de 
invatamant preuniversitar de stat. 
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educaţională; 
 

 
d) cheltuielilor aferente învăţământului 
special şi centrelor judeţene de resurse şi 
asistenţă educaţională, precum si 
cheltuielilor aferente claselor speciale din 
cadrul invatamantului preuniversitar de 
stat” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor, domnul 
senator PD-L David  Gheorghe  şi domnii 
deputati PD-L  Gheorghe Ciobanu, Valeriu 
Tabara, Alin Popoviciu  
 

7.  Art.5. – (1) lit.h) nou  Se propune completarea art.5, alin.(1) cu 
o literea noua lit. h) cu urmatorul 
continut: 
 
„h) cheltuielile caminelor pentru 
personele varstnice” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor, domnul 
senator PD-l David Ghergheor si domnii 
deputatii PD-L Gheorghe Ciobanu, Valeriu 
Tabara, Alin Popovici 
 
 
 

Pentru asigurarea resurselor financiare 
necesare finantarii acestor institutii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 
 

- 6 -

 
8.  Art.5. – (2) Finanţarea serviciilor sociale 

prevăzute la alin.(1) lit.a) se va face pe baza 
standardelor de cost calculate pentru 
beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin 
hotărâre a Guvernului.  

Se propune completarea art.5, alin.(2) 
astfel: 
 
„Art.5. – (2) Finanţarea serviciilor sociale 
prevăzute la alin.(1) lit.a) se va face pe baza 
standardelor de cost calculate pentru 
beneficiari/tipuri de servicii sociale, 
aprobate prin hotărâre a Guvernului, de la 
bugetul de stat asigurandu-se 80% din 
standardul de cost si diferenta din 
bugetul propriu al judetului”  
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor, domnul 
senator PNL Dan Radu Rusanu si domnul 
deputat PSD Viorel Stefan 
 

Pentru a stabili sarcinile fiecarei 
autoritati in finantarea acestor servicii 
publice 

9.  Art.5. – (4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată, prevăzute la art.4 lit.b), sunt destinate 
finanţării 
h) cheltuielilor descentralizate la nivelul 
sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv 
pentru: sistemul de protecţie a copilului, centrele 
de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, 
drepturile privind acordarea de produse lactate şi 
de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din 
învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru 
copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private 
cu program normal de 4 ore, acordarea de miere 
de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi 

Art.5,alin(4),lit.h) se modifică astfel: 
 
h) cheltuielilor descentralizate la nivelul 
sectoarelor şi municipiului Bucureşti, 
respectiv pentru : sistemul de protecţie a 
copilului, centrele de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap, drepturile privind 
acordarea de produse lactate şi de panificaţie 
pentru elevii din clasele I-VIII din 
învăţământul de stat şi privat, precum şi 
pentru copiii preşcolari din grădiniţele de 
stat şi private cu program normal de 4 ore, 
acordarea de miere de albine ca supliment 

Eliminarea tuturor discriminărilor între 
elevii care învaţă în diferite şcoli.  
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elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi 
confesional, învăţământul special şi centrele de 
resurse şi asistenţă educaţională, instituţiile de 
cultură descentralizate, începând cu anul 2002, şi 
plata contribuţiilor pentru personalul neclerical 
angajat în unităţile de cult. 

nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele 
I-IV din învăţământul de stat, privat şi 
confesional, învăţământul special şi centrele 
de resurse şi asistenţă educaţională, 
instituţiile de cultură descentralizate, 
începând cu anul 2002, şi plata contribuţiilor 
pentru personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor şi domnul 
senor PSD Marius Sorin Bota 
 

10.  Art.5. – (4)  Se propune completarea art.5, alin.(4) cu 
o litera noua lit. i) cu urmatorul  continu :
 
„i) cheltuielile caminelor pentru 
persoanele varstnice” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor, domnul 
senator PD-l David Ghergheor si domnii 
deputatii PD-L Gheorghe Ciobanu, Valeriu 
Tabara, Alin Popovici 
 

Pentru asigurarea resurselor financiare 
necesare finantarii acestor institutii 

11.  Art.7. – (2) Pentru anul 2010, cotele de contribuţii 
pentru asigurările de sănătate, prevăzute de Legea 
nr.95/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, se stabilesc după cum urmează: 

La art.7 la alin.(2) se introduc doua noi litere 
d) si e) cu urmatorul cuprins: 
d) persoanele care nu sunt salariate, dar 
au obligatia sa isi asigure sanatatea 

In criza economica masurile care 
trebuie luate sunt cele de relaxare 
fiscala, Romania are nevoie de un plan 
de relansare economica ca reactie la 
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a) 5,5% pentru cota datorată de angajat, prevăzută 
la art.257 din Legea nr.95/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
b) 5,2% pentru cota datorată de angajatori, 
prevăzută la art.258 din Legea nr.95/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
c) 10,7% pentru cota datorată de persoanele 
prevăzute la art.259 alin.(6) din Legea nr.95/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare 

potrivit prevederilor Legii nr.95/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
sunt obligate sa comunice direct casei de 
asigurari alese veniturile, pe baza 
contractului de asigurare, in vederea 
stabilirii si achitatii cotei de 5,5%. 
e) Pentru lucratorii migranti care isi 
pastreaza domiciliul sau resedinta in 
Romania, contributia lunara la fond se 
calculeaza prin aplicarea cotei de 5,5% la 
veniturile obtinute din contractele 
incheiate cu un angajator strain. 
f) Persoanele care au obligatia sa se 
asigure, altele decat cele prevazute la 
art.257 si la alin(9) al art.259 din Legea 
nr.95/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare, si care nu se incadreaza in 
categoriile de persoane care beneficiaza 
de asigurarea de sanatate fara plata 
contributiei, platesc contributia lunara de 
asigurari sociale de sanatate calculata 
prin aplicarea cotei de 5,5% la salariul de 
baza minim brut pe tara”. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor si domnul 
deputat PNL Daniel Chitoiu 

actuala criza economica mondiala. Data 
fiind amploarea crizei cu care se 
confrunta Romania, cat si economia 
mondiala inn general este nevoie de o 
abordare coerenta si coordonata a 
politicilor fiscal bugetare, precum si o 
serie de masuri de imbunatatire a 
colectarii veniturilor la bugetul de stat si 
de combatere a evaziunii si fraudei 
fiscale. 
Autoritatile fiscale din intreaga lume isi 
revizuiesc sistemele fiscale prin 
reducerea taxelor si impozitelor, 
fluidizarea proceselor administrative si 
modernizarea sistemelor de plata. 
Totodata consolidarea bazei de 
impozitare si a modului de asezare a 
impozitelor si taxelor au rolul de a 
transforma Romania intru-un mediu 
atractiv din punct de vedere fiscal, care 
sa duca la asigurarea resurselor necesare 
dezvoltarii economice, precum si la 
cresterea investitiilor si la mentinerea si 
crearea de noi locuri de munca. 

12.  Secţiunea a 4-a  
Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile postaderare pe 
anul 2010 art. 9 

După art.9 se intoduce un nou articol 
articolul 91 cu următorul conţinut: 
 
 

Pentru a putea utiliza fondurile 
reprezentând asistenţă financiară 
nerambursabilă din partea Uniunii 
Europene este necesară 
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crt. 
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- 9 -

 
Art.91 – (1) În scopul implementării 
programelor şi proiectelor de cooperare 
teritorială europeană, se autorizează 
ordonatorii principali de credite cu rol de 
autoritate management/autoritate 
comună de management/autoritate 
naţională/autoritate de gestiune a 
programelor privind cooperarea 
teritorială europeană să aprobe prin 
ordin norme specifice pentru  finanţarea 
şi organizarea acţiunilor specifice pe 
teritorul altor state.  
 
(2) Cheltuielile stabilite prin norme se 
asigură de către ordonatorii principali de 
credite, din creditele bugetare aferente 
aprobate anual. Rambursarea acestor 
cheltuieli din fondurile europene se 
realizează în conformitate cu procedurile 
de lucru ale Autorităţilor de 
Management/Autorităţilor Comune de 
Management/Autorităţilor Naţionale.” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor şi domnii 
deputaţi UDMR  Korodi Attila, Lakatos 
Petru şi Erdei Doloczki István  

creare/asigurarea unui cadrul legal 
corespunzător şi flexibil. 
  
De aceea propunem includerea în Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2010 a unor 
prevederi care să permită, pentru 
programele de cooperare teritorială 
europeană, în primul rând folosirea de 
către ordonatorii principali de credite a 
sumelor puse la dispoziţie de către 
Uniunea Europeana şi incluse cu 
această destinaţie în bugetele 
instituţiilor publice şi în al doilea rând 
gestionarea eficientă a acestora prin 
emiterea de normative de cheltuieli. 
 

13.  Legea Bugetului de stat pe anul 2010, capitolul II 
 

Se propune introducerea  unui nou capitol  
II 1 – Masuri in domeniul politicilor 
fiscale  

Introducerea impozitului minim in anul 
2009 nu numai că nu a fost o măsură de 
combatere a evaziunii fiscale, aşa cum a 
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Art. I – Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 
2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 

 
1.  Alineatele (2)-(4) ale articolului 18 îşi 
suspendă aplicarea între data intrării în 
vigoare a prezentei legi şi 31 decembrie 
2010. 
2. Litera t) din alineatul (4) a articolului 21 
îşi suspendă aplicarea între data intrării în 
vigoare a prezentei legi şi 31 decembrie 
2010. 
3. In perioada cuprinsa intre data intrarii in 
vigoare a prezentei legi si 31 decembrie 
2010 alineatele (7) si (8) ale articolului 34 
se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
(7) Prin exceptie de la prevederile alin.(6), 
contribuabilii prevazuti la alin.(1) nou 
infiintati, infiintati in cursul anului precedent 
sau care la sfarsitul anului fiscal precedent 
inregistreaza pierdere fiscala, precum si cei 
care in anul precedent au fost platitori de 
impozit pe veniturile microintreprinderilor, 
efectueaza plati anticipate in contul 
impozitului pe profit la nivelul sumei 
rezultate din aplicare cotei de impozit asupra 
profitului fiscal al perioadei pentru care se 
efectueaza plata anticipata. In cazul 
contribuabililor care in anul precedent au 
beneficiat de scutiri de la plata impozitului 

fundamentat Guvernul decizia, ci, 
dimpotrivă, a pus în pericol atât 
activitatea economică a contribuabililor 
mici şi mijlocii (fie împingându-i spre 
faliment, fie încurajând noi forme de 
evaziune şi evitarea plăţii impozitelor şi 
taxelor), cât şi periclitarea şi realizarea 
celorlalte venituri bugetare. S-a creat, 
astfel, un obstacol în calea mediului de 
afaceri, deoarece acest impozit nu este 
corelat cu capacitatea de plată a 
firmelor. Aplicat asupra veniturilor 
totale, el distorsionează activitatea 
economică, ceea a condus, în perioada 
imediat următoare, la falimentarea a 
sute de mii de întreprinderi mici si 
mijlocii din comerţ şi servicii – cele mai 
afectate domenii în perioada de criză 
economică.  
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pe profit, conform legii, iar in anul pentru 
care se calculeaza si se efectueaza platile 
anticipate nu mai beneficiaza de facilitatile 
fiscale respective, impozitul pe profit pentru 
anul precedent, pe baza caruia se determina 
platile anticipate, este impozitul pe profit 
determinat conform declaratiei privind 
impozitul pe profit pentru anul precedent, 
luindu-se in calcul si impozitul pe profit 
scutit. 
4. Litera 11 din alin. (7) al aricolului 48 isi 
suspenda aplicarea intre data intrarii in 
vigoare a prezentei legii si 31 decembrie 
2010. 
5. In perioada cuprinsa intre data intrarii in 
vigoare a prezentei legii si 31 decembrie 
2010, articolul 107 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: “ Art. 107 – Cota de 
impozitare pe veniturile 
microintreprinderilor este de 3%”. 
6. Articolul 1451 îşi suspendă aplicarea între 
data intrării în vigoare a prezentei legi şi 31 
decembrie 2010. 
 

Art. II - Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 
2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 

  
 În perioada cuprinsă între data intrării în 
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vigoare a prezentei legi şi 31 decembrie 
2010, alineatul (7) al articolului 120 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

“(7) Nivelul majorării de întârziere este 
de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere. 
Nivelul majorării de întârziere se stabileşte 
corelat cu nivelul dobânzii de referinţă 
stabilit de Banca Naţională a României, o 
data pe an, prin legile bugetare anuale, 
pentru anul urmator, sau în cursul anului, 
dacă rata dobânzii de referinţă se modifică 
cu peste 5 puncte procentuale.” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor şi domnul 
deputat PNL Daniel Chiţoiu Grupurile 
parlamentare reunite ale PNL si domnul 
deputat PSD Mugurel Surupaceanu  
 

14.  Art. 151  nou Se propune inroducerea unui articol nou 151   

cu urmatorul cuprins: 
„Art. 151  nou – Alocarea resurselor 
bugetare catre unitatile administrativ-
teritoriale pentru finantarea lucrarilor de 
investitii in infrastructura se face in 
urmatoarea ordine: achitarea facturilor 
restante recunoscute de ordonatorii 
principali de credite, asigurarea 
cofinantarii proiectelor cu finantare 
nerambursabila din fonduri europene, 

Transparenta in alocarea resurselor 
bugetare. 
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asigurarea fondurilor pentru continuarea 
lucrarilor de investitii incepute si pentru 
investitii noi” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor,  Grupul 
Parlamentar PNL si Grupul Parlamentar 
PSD+PC 
 
 
 

15.  Art. 152  nou Se propune inroducerea unui articol nou 152  

cu urmatorul cuprins: 
 
„Art. 152  nou –Introducerea la finantare 
a proiectelor din cadrul fiecarui program 
national se face in functie de ordinea in 
care acestea au fost aprobate” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor,  Grupul 
Parlamentar PNL si Grupul Parlamentar 
PSD+PC 
 

Transparenta in alocarea resurselor 
bugetare. 

16.  Art. 153  nou Se propune inroducerea unui articol nou 153  

cu urmatorul cuprins: 
 
„Art. 153  nou –Guvernul, prin Ministerul 
Finantelor Publice, va informa trimestrial 

Transparenta in alocarea resurselor 
bugetare. 
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Parlamentul Romaniei, in legatura cu 
modul de alocare a resurselor bugetare 
catre unitatile admnistrativ-teritoriale, pe 
programele nationale de infrastructura. 
Parlamentul Romaniei va dezbate in 
plenul sau, raportul comun al comisiilor 
de buget, finante si banci ale celor doua 
Camere, intocmit pe baza informarii 
Guvernului” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor,  Grupul 
Parlamentar PNL si Grupul Parlamentar 
PSD+PC 
 

17.  Art 16 (10) nou  Se propune introducerea unui alineat nou 
alin.(10) cu urmatorul cuprins: 
 
„ (10) Pentru asigurarea sumelor 
necesare finantarii schemelor de ajutor de 
stat conforme cu regulile comunitare, 
precum si cele ce vor fi notificate si 
aprobate de Comisia Europeana in 
domeniul agricol, se autorizeaza 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii 
Rurale sa efectueze virari de credite 
bugetare in cursul intregului an cu avizul 
Ministerului Finantelor Publice”   
 
Autori:Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 

Pentru asiguarea  sumelor aferente 
ajutoarelor de stat pentru care Romania 
urmeaza sa obtina aprobarile la 
notificarile facute de Comisia Europena 
pentru acordarea formelor de sprijin in 
anul 2010 producatorilor agricoli este 
necesara introducerea acestui 
amendament  
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Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor, Comisia 
pentru agricultura, silvicultura, industrie 
alimentara si servicii specifice a Camerei 
Deputatilor si  Comisia pentru agricultura, 
industrie alimentara si silvicultura a 
Senatului şi domnul deputal PD Gheorghe 
Tinel 
 

18.  Art. 23 alin.(3)   nou   Se propune la articolul 23, după alineatul 
(2), sa se introduca un nou alineat, alin. (3), 
cu următorul cuprins: 
 
„ (3) Cheltuielile pentru pregătirea 
personalului în instituţiile de învăţământ 
militar, de informaţii, de ordine publică şi 
securitate naţională sunt suportate de 
ordonatorii principali de credite care au 
în subordine astfel de unităţi de 
învăţământ, indiferent de instituţiile de 
apărare naţională, ordine publică şi 
securitate naţională din care provin 
cursanţii.” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor, Comisia 
pentru aparare, ordine publica si siguranta 
nationala din Senat si Comisia pentru 
aparare, ordine publica si siguranta nationala 
din Camera Deputatilor 
 

Se propune introducerea acestei 
prevederi în textul proiectului Legii 
bugetului de stat pe anul 2010 în 
vederea reglementării situaţiei privind 
şcolarizarea personalului în instituţiile 
de învăţământ militar, de informaţii, de 
ordine publică şi securitate naţională. 
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19.  Art.25. – Pentru anul 2010, la operatorii 
economici cu capital sau patrimoniu 
majoritar/integral de stat sau local si filialele 
acestora, care în anul 2009 au înregistrat profit, 
nivelul cheltuielilor cu personalul nu va depăşi 
nivelul anului precedent actualizat cu indicele de 
inflaţie, cu respectarea condiţiilor reglementate 
prin prevederile Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.79/2008 privind masuri economico-
financiare la nivelul unor operatori economici, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.203/2009, iar la cei care au înregistrat pierderi 
cheltuielile cu personalul nu vor depăşi nivelul 
anului precedent. 
 

Se propune completare art.25 astfel: 
 
„Art.25. – Pentru anul 2010, la operatorii 
economici cu capital sau patrimoniu 
majoritar/integral de stat sau local si filialele 
acestora, care în anul 2009 au înregistrat 
profit, nivelul cheltuielilor cu personalul nu 
va depăşi nivelul anului precedent actualizat 
cu indicele de inflaţie, cu respectarea 
condiţiilor reglementate prin prevederile 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.79/2008 privind masuri economico-
financiare la nivelul unor operatori 
economici, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.203/2009, iar la cei 
care au înregistrat pierderi cheltuielile cu 
personalul nu vor depăşi nivelul anului 
precedent. Pentru toţi cei nominalizaţi mai 
sus, se interzice în anul 2010 acordarea de 
premii sau alte stimulente de ordin 
financiar sau material. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor, Comisia 
pentru aparare, ordine publica si siguranta 
nationala din Senat si Comisia pentru 
aparare, ordine publica si siguranta nationala 
din Camera Deputatilor si domnul senator 
PSD Marius Sorin Bota 

Limitarea cheltuielilor banilor publici şi 
cei care pot să ajungă în conturile 
statului. În acest an în care criza îşi 
spune cuvântul, prioritar trebuie să fie 
cheltuirea judicioasa a resurselor 
financiare ale statului 
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20.  Anexa nr. 3/02 Senatul Romaniei Se inlocuieste Anexa 3/02 Senatul Romaniei 

cu o noua Anexa 3/02 conform bugetului 
aprobat de plenul Senatului prin Hotararea 
Senatului nr.25/2009 privind bugetul 
Senatului Romaniei 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor 
 

Pentru respectarea prevederilor 
Hotararii Senatului nr.25/2009 si a 
Constitutiei Romaniei 

21.  Anexa nr. 3/03 Camera Deputatilor Se inlocuieste Anexa 3/03 Camera 
Deputatilor cu o noua Anexa 3/03 conform 
bugetului aprobat de plenul Camerei 
Deputatilor prin Hotararea Camerei 
Deputatilor nr.54/2009 privind bugetul 
Camerei Deputatilor pe anul 2010  
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor 
 

Pentru respectarea prevederilor 
Hotararii Camerei Deputatilor 
nr.54/2009 si a Constitutiei Romaniei 

22.  Anexa nr. 3/04  Inalta Curte de Casatie si Justitie Se propune introducerea unui asterisc la 
Anexa 3/04/06 cu urmatorul cuprin: 
 
„ Prin derogare de la prevederile 
Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.34/2009 cu privire la rectificarea 
bugetara pe anul 2009 si reglementarea 
unor masuri financiar-fiscale posturile 
vacante pot fi ocupate, cu incadrarea in 

Inalta Curte de Casatie si Justitie sa fie 
exceptata de la prevederile Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr.34/2009 cu 
privire la rectificarea bugetara pe anul 
2009 si reglementarea unor masuri 
financiar-fiscale in sensul ca posturile 
vacante existente la data de 1 ianuarie 
2010 survenite ca urmare a 
pensionarilor, precum si posturile ce se 
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cheltuielile de personal pe anul 2010”  
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor 
 
 

vor vacanta in anul 2010  

23.  Anexa nr.3/05 Curtea Constitutionala Se diminuează bugetul Curţii 
Constituţionale – Anexa 3/05 cu suma de 
6.300 mii lei, de la 16.963 mii lei la 10.663 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor 
 

Motivaţie: Suma de 10.663 mii lei 
propusa a fi alocată Curţii 
Constituţionale asigura buna 
funcţionarea a instituţiei în anul 2010 

24.  Anexa nr.3/07 Curtea de Conturi Se propune introducerea unui asterisc la 
Cap. 5100.10 Titlul I “Cheltuieli de 
personal” cu următorul cuprins: 
 
 “Personalul de specialitate (auditori 
publici externi) se exceptează de la 
prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2009, urmând ca 
posturile vacante să fie ocupate în limita 
încadrării în cheltuielile de personal 
aprobate pentru Curtea de Conturi a 
României pe anul 2010” 
 
Autor: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 

Aparatul de specialitate al Curţii de 
Conturi a României, format din auditori 
publici externi, să fie exceptat de la  
prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2009 privind 
rectificarea bugetară pe anul 2009 şi 
reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale în sensul că posturile vacante 
existente la data de 1.01.2010, survenite 
ca urmare a pensionărilor (majoritatea 
cazurilor), precum şi posturile ce se vor 
vacanta în decursul acestui an, să fie 
ocupate în condiţiile legii, în cursul 
anului 2010, cu încadrarea în sumele 
alocate pentru cheltuielile de personal  
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Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor si  deputat 
Viorel Ştefan PSD-PC 

prevăzute în bugetul Curţii de Conturi a 
României pe anul 2010. 

25.  Anexa nr. 3/10/02 Consiliul National pentru 
Studierea Arhivelor Securitatii 

Se propune la Anexa nr.3/10/02 introducerea 
la Cap.51.01 „Autoritati publice si actiuni 
externe” , titlul 10 „Cheltuieli de personal” 
in cadrul articolului 10.01 „Cheltuieli 
salariale in bani” a alineatului 10.01.02 
”Salarii de merit” cu suma de 13 mii lei prin 
diminuarea corespunzatoare  a alineatului 
10.01.05 „Sporuri pentru conditii de munca” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor 
 
   

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
acordarii in anul 2010 a drepturilor 
salariale, potrivit legii pentru personalul 
Consiliului National pentru Studierea 
Arhivelor Securitatii 

26.  Anexa nr. 3/10/02 Consiliul National pentru 
Studierea Arhivelor Securitatii 

La Anexa nr. 3/10/02,  capitolul 5000, grupa 
10, Titlul I „Cheltuieli de personal”   se 
propune majorarea sumei de la 11.634 mii 
lei la  12.557 mii lei  
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor, Comisia 
juridică a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
juridică a Senatului si Máté András deputat 
UDMR 

Pentru asigurarea funcţionării instituţiei 
cel puţin la nivelul actual.  
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 
 

- 20 -

27.  Anexa nr. 3/11/01 
Consiliul Naţional al Audiovizualului 
 
 

La Capitolul 51.00, Titlul 10 „Cheltuieli de 
personal”, se solicită suplimentarea cu 1.000 
mii lei  de la 7.984 mii lei la 8.984 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: rezerva bugetară 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor, Comisiile  
pentru  cultură, artă şi mijloace de informare 
în masă ale Camerei Deputatilor si a 
Senatului si Bokor Tiberiu, senator UDMR,  
Cornelia Brânduşa Novac, deputat PD-L 
 
 

Suma de 7.984 mii lei este insuficientă 
pentru finanţarea celor 164 de posturi 
prevăzute în lege, oricum reduse faţă de 
cele 174 aprobate prin statul de funcţii.  
 
 
. 
 

28.  Anexa 3/13/02 Secretariatul General al 
Guvernului 

Se suplimentează bugetul Secretariatului 
General al Guvernului pe anul 2010, la 
capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, 
titlul 59 „Alte cheltuieli”, articolul 12 
„Susţinerea cultelor”, cu suma de 40.000 mii 
lei  si se  face urmatoarea mentiune intr-o 
nota de subsol:  
 
 „Repartizarea sumei de 40.000 mii lei pe 
unităţi de cult se face prin hotărâre a 
Guvernului” 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul Naţional de 
Dezvoltare 
 
 

În conformitate cu prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 
privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România, de la bugetul 
de stat se alocă fonduri pentru 
restaurarea şi conservarea lăcaşurilor de 
cult, care sunt monumente istorice, şi a 
bunurilor din patrimoniul cultural 
naţional mobil aparţinând cultelor 
religioase recunoscute din România, 
pentru completarea fondurilor proprii 
necesare întreţinerii şi funcţionării 
unităţilor de cult cu venituri mici sau 
fără venituri, pentru amenajarea şi 
întreţinerea muzeelor deţinute ori pe 
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Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor 

care le administrează, pentru construirea 
şi repararea sediilor administrative ale 
eparhiilor sau ale centrelor de cult, a 
sediilor unităţilor de învăţământ 
teologic proprietate a cultelor 
recunoscute, pentru construirea şi 
repararea lăcaşurilor de cult, pentru 
achiziţionarea de imobile necesare 
desfăşurării activităţii unităţilor de cult 
şi de asistenţă socială şi medicală 
susţinute de acestea, pentru construirea, 
amenajarea şi repararea clădirilor având 
destinaţia de aşezăminte de asistenţă 
socială şi medicală ale unităţilor de cult, 
pentru activităţile de asistenţă socială şi 
medicală susţinute de acestea, precum şi 
pentru susţinerea unor acţiuni cu 
caracter intern şi internaţional realizate 
de cultele religioase din România. 
În proiectul de buget pe anul 2010 nu au 
fost cuprinse sume pentru destinaţia 
prevăzută mai sus 

29.  Anexa nr. 3/13/02a Secretariatului General al 
Guvernului, DESTINAŢIA SUMELOR prevăzute 
în bugetul Secretariatului General al Guvernului, 
capitolul 67.01 "Cultura, recreere şi religie", titlul 
"Alte cheltuieli" a căror utilizare se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului pe anii 2008-2013 
 

Se propune reformulare lit. a) astfel: 
 
„Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale, altele
decât cele care primesc subvenţii de la 
bugetul de stat în baza dispoziţiilor cap III, 
respectiv art. 14-22 din Legea nr. 334/2006 
privind finanţarea activităţii partidelor 
politice şi a campaniilor electorale,cu 
modificările şi completările ulterioare, prin 
acoperirea partiala a cheltuielilor acestora 

Aceasta completare este necesara 
pentru o mai buna acuratete in aplicarea 
legislatiei privind finantarea 
organizatiilor cetatenilor apartinand 
minoritatilor nationale 
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pentru urmatoarele destinatii: 
 
-cheltuielilor  materiale  pentru funcţionarea
 sediilor organizaţiilor  si filialelor acestora, 
lucrarilor de intretinere si reparatii ale 
acestora 
- cheltuielilor de personal 
- cheltuielilor pentru presa, carte, manuale 
şcolare si publicaţii 
- cheltuielilor pentru organizarea de acţiuni 
culturale, ştiinţifice, simpozioane, întruniri 
ale membrilor conform statutului şi alte 
asemenea manifestări organizate în ţară şi în 
străinătate 
- cheltuielilor pentru investiţii în bunuri 
mobile şi imobile necesare desfăşurării 
activităţii organizaţiilor. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor, Comisia 
pentru drepturile omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputaţi Grup 
Parlamentar Minoritaţi Naţionale:Varujan 
Pambuccian, Amet Aledin, Ştefan Buciuta, 
Liana Dumitrescu, Gheorghe Firczak, Dragoş 
Zisopol, Ovidiu Victor Ganţ, Mircea Grosaru, 
Popov Duşan, Iusein   Ibram,   Miron   Ignat,  
Ghervazen Longher,Oana Manolescu,Adrian 
Miroslav     Merka,     Niculae     Mircovici, 
Nicolae Păun, Minai Radan, Aurel Vainer 

 

30.  Anexa nr.3/15 Ministerul Dezvoltarii Regionale si Se suplimentează capitolul 70.01 „Locuinte, Finalizarea tehnologiei de reabilitate 
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Turismului servicii si dezvoltare publica”, alineatul 
51.01.01 „Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma de 500 mii 
lei necesară finalizării tehnologiei de 
reabilitate seismică a cladirilor şi structurilor 
vulnerabile la seism pe anul 2010 şi pentu 
elaborarea noilor coduri de proiectare 
antiseismică. 
 
Sursa de finanţare:  Diminuarea în anexa 
3/15/02 la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii 
şi dezvoltare publică” a alineatului 51.02.03 
„Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi / sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate” cu suma 
de 500 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor  

seismica a cladirilor şi structurilor 
vulnerabile la seism. 
 
  

31.  Anexa nr.3/17 Ministerul Justitiei Se propune la bugetul Ministerul Justitiei 
modificare repartizării în structură a 
fondurilor alocate la Titlul I – Cheltuieli de 
personal astfel: 
 
Articolul 10.01        -2.780 mii lei 
- alin. 10.01.30         -2.780 mii lei 
Articolul 10.02       +2.780 mii lei 
- alin. 10.02.02        +   650 mii lei 
- alin. 10.02.03        +   130 mii lei 
- alin. 10.02.30        +2.000 mii lei 
 

În proiectul de buget al MJ pe anul 2010 
nu au fost prevăzute la articolul 10.02 – 
Cheltuieli salariale în natură, alineat de 
la care se plătesc norma de hrană, 
decontarea contravalorii echipamentului 
pentru funcţionarii publici cu statut 
special din cadrul aparatului propriu al 
ministerului. Precizăm că, în cadrul 
ministerului în prezent lucrează un 
număr de 58 de funcţionari publici cu 
statut special care conform prevederilor 
legale beneficiază de norma de hrană şi 
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Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor 

decontarea contravalorii 
echipamentului.  
De asemenea, de la articolul 10.02 se 
achită contravaloarea medicamentelor 
pentru personalul din sistemul justiţiei, 
care conform prevederilor legale 
beneficiază de acest drept. 
 

32.  Anexa nr.3/18 Ministerul Apararii Nationale Se propune la Anexa nr.3/18 bugetul 
Ministerul Apararii Nationale introducerea 
urmatoarelor modificari: 
 
- La cap 51.01”Autoritati publice si actiuni 
externe”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, 
art. 03 „Contributii”, majorarea alineatului 
06 „Contributii pentru concedii si 
indemnizatii” cu suma de 2 mii lei prin 
diminuarea corespunzatoare a alin 04 
„Contributii de asigurari pentru accidente de 
munca si boli profesionale”; 
 
- La cap 60.01 „Aparare”, titlul 10 
„Cheltuieli de personal”, art. 03 
„Contributii”, introducerea alin 05  „Prime 
de asigurare viata platite de angajator pentru 
angajati” cu suma de 6.559 mii lei prin 
diminuarea corespunzatoare a alin 04 
„Contributii de asigurari pentru accidente de 
munca si boli profesionale”; 
 
- La Cap. 61.01”Ordine publica si siguranta 
nationala” , titlul 10 „Cheltuieli de 
personal”, art. 03 „Contributii”, introducerea 

Pentru asigurarea platii contributiilor 
pentru concedii si indemnizatii platite 
de angajator, precum si pentru 
asigurarea platii primelor de asigurare 
de viata platite de angajator pentru 
angajati. 
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alin 05  „Prime de asigurare viata platite de 
angajator pentru angajati” cu suma de 243 
mii lei lei prin diminuarea corespunzatoare a 
alin 04 „Contributii de asigurari pentru 
accidente de munca si boli profesionale”; 
 
- La Cap. 65.01 „Invatamant”, titlul 10 
„Cheltuieli de personal”, art. 03 
„Contributii”, introducerea alineatului 06 
„Contributii pentru concedii si indemnizatii” 
cu suma de 494 mii lei prin diminuarea 
corespunzatoare a alin 04 „Contributii de 
asigurari pentru accidente de munca si boli 
profesionale”; 
 
-La Cap. 66.01 „Sanatate”, titlul 10 
„Cheltuieli de personal”, art. 03 
„Contributii”, introducerea alin 05  „Prime 
de asigurare viata platite de angajator pentru 
angajati” cu suma de 46 mii lei prin 
diminuarea corespunzatoare a alin 04 
„Contributii de asigurari pentru accidente de 
munca si boli profesionale”;  
 
- La Cap. 68.01 „Asigurari si asisitenta 
sociala”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, 
art. 03 „Contributii”, introducerea 
alineatului 06 „Contributii pentru concedii si 
indemnizatii” cu suma de 6 mii lei prin 
diminuarea corespunzatoare a alin 04 
„Contributii de asigurari pentru accidente de 
munca si boli profesionale”. 
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Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor si domnul 
deputat UDMR Lakatos Petru, 
 

33.  Anexa nr.3/18/02 Ministerul Apararii Nationale Se propune majorarea cu suma de 10.000 
mii lei a capitolului 67.01 „Cultura, recreere 
si religie” , titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice” prin diminuarea 
cu 8.000 mii lei a capitolului 60.01 
„Apărare”, titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice” şi cu 2.000 mii lei  
a capitolului 68.01 „Asigurări şi asistenţă 
socială”, titlul IX „Asistenţă socială” 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor 
 

Fondurile sunt necesare pentru 
finanţarea în anul 2010 a activităţilor 
sportive şi de tineret. 
 

34.  Anexa nr.3/19 Ministerul Administratiei si 
Internelor 

La Anexa nr. 3/19 capitolul 61.01 „Ordine 
publică şi siguranţă naţională”, la titlul XI 
„Cheltuieli aferente programelor cu 
finanţare rambursabilă”, articolul  65.01 
„Cheltuieli aferente programelor cu 
finanţare rambursabilă” se suplimentează cu 
suma de 500 mii lei, prin diminuarea cu 
aceeaşi sumă a alineatului 30.04 „Chirii”, 
titlul II „Bunuri şi servicii”  
 
 

Având în vedere publicarea în 
Monitorul Oficial nr. 892 din 21 
decembrie 2009 a H.G. nr. 1515/2009 
privind aprobarea amendamentelor 
pentru finanţarea Proiectului de 
diminuare a riscurilor în cazul 
producerii calamităţilor naturale şi 
pregătirea pentru situaţii de urgenţă 
(Acord de împrumut dintre România şi 
BIRD nr. 4736RO), prin care se 
aprobă prelungirea datei limită de 
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Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor,  Comisia 
pentru aparare, ordine publica si siguranta 
nationala din Senat si Comisia pentru 
aparare, ordine publica si siguranta nationala 
din Camera Deputatilor 
 

tragere până la 20.12.2011,  
propunem efectuarea acestei 
redistribuiri în cadrul bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor 
pentru asigurarea parţială a fondurilor 
necesare pentru finanţarea acestui 
proiect. 
 
 

35.  Anexa nr.3/19/11 Ministerul Administratiei si 
Internelor 

Se propune introducerea unui nou capitol 
65.08 „Învăţământ” cu suma de 46 mii lei, 
astfel: 
 
- Titlul I „Cheltuieli de personal”    3 mii lei 
10.01.13 „Indemnizaţii de delegare”                
3 mii lei 
- Titlul II „Bunuri şi servicii”         29 mii lei
20.01.01 „Furnituri de birou”                           
2 mii lei 
20.01.09 „Materiale şi prestări de servicii cu 
                caracter funcţional”                          
1 mii lei 
20.03.01 „Hrană pentru oameni”                      
1 mii lei 
20.05.30 „Alte obiecte de inventar”                 
9 mii lei 
20.06.01 „Deplasări interne, detaşări, 
                transferări”                                       
9 mii lei 
20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri şi 
servicii” 7 mii lei 
- Titlul XII „Active nefinanciare”   14 mii lei

Având în vedere semnarea la data de 
15.12.2009 a proiectului finanţat din 
fondurile Organizaţiei Naţiunilor Unite 
„Asistenţă şi prevenire HIV/SIDA 
pentru consumatorii de droguri 
injectabile din România, precum şi 
pentru cei care se află în arest”, cu o 
perioadă de desfăşurare de 6 luni din 
momentul semnării contractului, 
propunem efectuarea acestei 
redistribuiri în cadrul bugetului 
Ministerului Administraţiei şi Internelor 
pentru asigurarea sumelor alocate din 
fonduri externe nerambursabile în 
vederea implementării acestui proiect. 
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71.01.02 „Maşini, echipamente şi mijloace 
                 de transport”                                   
14 mii lei 
 
- paragraf 65.08.06.02 „Învăţământ  
                                       postuniversitar”       
46 mii lei 
 
Sursa de finanţare: prin diminuarea cu 
aceeaşi sumă a alineatului 20.04.01 
„Medicamente” de la capitolul 61.08 
„Ordine publică şi siguranţă naţională”, care 
devine 106 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor,  Comisia 
pentru aparare, ordine publica si siguranta 
nationala din Senat si Comisia pentru 
aparare, ordine publica si siguranta nationala 
din Camera Deputatilor 
 

36.  Anexa nr.3/22/02   Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii 
Rurale la capitolul 5001, titlul IV 
“Subvenţii”, articolul 15 “Sprijinirea 
producătorilor agricoli” cu suma de 
2.100.000 mii lei  
 
Sursa de finanţare: Fonduri la dispoziţia 
Guvernului 
 

Pentru susţinerea din fonduri naţionale 
în anul 2010 a ajutoarelor de stat posibil 
a fi acordate producătorilor agricoli ca 
urmare a notificării la Comisia 
Europeană.  
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Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor, Comisia 
pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare 
rurala a Senatului şi Comisia pentru 
agricultura, silvicultura, industrie alimentara 
si servicii specifice a Camerei Deputatilor  
 

37.  Anexa nr.3/22/28 Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii 
Rurale la Anexa nr.3/22/28 “PROGRAMUL 
DE INVESTITII PUBLICE” Active fixe 
cod 50.01.71.01, Constructii 5001710101 cu 
suma de 60.000 mii lei  
 
Sursa de finanţare: redistribuire capitolul 
5001710102 – maşini, echipamente şi 
mijloace de transport – alte cheltuieli de 
investiţii – 10.000 mii lei 
- 50.000 mii lei capitolul 5001, titlul 2, 
bunuri şi servicii, alineat 30, alte cheltuieli 
de bunuri şi servicii 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor, Comisia 
pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare 
rurala a Senatului,Comisia pentru 
agricultura, silvicultura, industrie alimentara 
si servicii specifice a Camerei Deputatilor şi 
domnul deputat PD-L Gheorghe Tinel 

Pentru începere lucrări centre zonale 
APIA 
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38.  Anexa nr.3/22/29 Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale 
Se propune introducerea in bugetul 
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii 
Rurale a unui nou obiectiv de investitii 
“Reabilitarea Canal CA1 – Pitroiu Ştefan cel 
Mare, jud. Călăraşi Capacităţii aprobate – 
4,2 km, suprafaţa deservită – 52.000 ha”, 
cod obiectiv 844 cu suma de 7.251 mii lei  
 
Sursa de finanţare:  
Prin diminuarea sumei alocate cod obiectiv 
842 propus prin Anexa 3/22/29 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor, Comisia 
pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare 
rurala a Senatului,Comisia pentru 
agricultura, silvicultura, industrie alimentara 
si servicii specifice a Camerei Deputatilor şi 
domnul deputat PD-L Gheorghe Tinel 
 
 

Obiectivul nou propus se consideră de o 
necesitate excepţională 
 

39.  Anexa 3/23/02  – Ministerul Mediului si Padurilor 
 
  

Se propun redistribuiri de sume între 
alineatele titlului 55 “Alte transferuri” după 
cum urmează: diminuarea cu suma de 4.000 
mii lei a alineatului 55.02.01 “Contribuţii şi 
cotizaţii la organisme internaţionale”, 
diminuarea cu suma de 1.000 mii lei a 
alineatului 55.01.08 “Programe PHARE şi 
alte programe cu finanţare nerambursabilă”, 
şi suplimentarea cu suma de 5.000 mii lei a 

Plata studiilor de cercetare – dezvoltare 
efectuate si neachitate in anul 2009. 
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alineatului 55.01.48 “Finanţarea proiectelor 
de cercetare – dezvoltare şi inovare” la 
capitolul 74.01 “Protecţia mediului”. 
 
Sursa de finanţare: redistribuirea in cadrul 
proiectului de buget pe anul 2010 al 
Ministerului Mediului si Padurilor fără a 
afecta prevederile bugetare la nivel de titlu. 
  
Autori : Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor si domnii 
deputati  
Borbély László, UDMR 
Korodi Attila, UDMR 
Seres Dénes, UDMR 
Erdei István, UDMR 
Lakatos Péter, UDMR 
Ioan Oltean, PD-L 

40.  Anexa 3/23/02  – Ministerul Mediului si Padurilor 
 
  

Se propune introducerea capitolului 83.01 
„Agricultura, silvicultura, piscicultura si 
vânatoarea”, în sumă de  165.884 mii lei şi 
diminuarea corespunzătoare la aceleaşi 
naturi de cheltuieli aferente capitolului 74.01 
Protectia Mediului şi modificarea 
corespunzătoare a anexelor 3/23/29.  
Anexa 3/23/02 este prezentata anexat.   
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea cheltuielilor 
aferente capitolului 74.01 şi introducerea 
capitolului 83.01 cu încadrarea în 

Respectarea clasificatiei bugetare 
functionale aprobata de Ministerul 
Finantelor. 
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prevederile bugetare pe anul 2010 fără a 
avea influenţe pe titluri / articole / alineate 
de cheltuieli. Nu prezintă influentă asupra 
bugetului de stat şi nici asupra bugetului 
general consolidat. 
 
Autori : Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor  si domnii 
deputati:  
Borbély László, UDMR 
Korodi Attila, UDMR 
Seres Dénes, UDMR 
Erdei István, UDMR 
Lakatos Péter, UDMR 
Ioan Oltean, PD-L 
 

41.  Anexa 3/23/13 - Ministerul Mediului si Padurilor 
 
  

Se propune inlocuirea capitolului 74.10 
„Protecţia mediului” cu capitolul 83.10 
„Agricultura, silvicultura, piscicultura si 
vânatoare” şi modificarea corespunzătoare a 
anexelor 3/23/29.  
 
  
Autori : Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor  si domnii 
deputati:  
Borbély László, UDMR 
Korodi Attila, UDMR 
Seres Dénes, UDMR 

Respectarea clasificatiei bugetare 
functionale aprobata de Ministerul 
Finantelor. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cheltuielilor aferente capitolului 74.10 
şi introducerea capitolului 83.10 cu 
încadrarea în cheltuielile aferente 
activităţilor finanţate din venituri 
proprii. 
Nu prezintă influentă asupra bugetului 
veniturilor proprii şi nici asupra 
bugetului general consolidat. 
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Erdei István, UDMR 
Lakatos Péter, UDMR 
Ioan Oltean, PD-L 

42.  Anexa 3/23/29 –  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
     

Se propun redistribuiri de fonduri în cadrul 
obiectivului Cod obiectiv 5: “e. Alte 
cheltuieli asimilate investitiilor” prin 
suplimentarea cu suma de 68 mii lei la 
alineatul 74.01.71.01.30 “Alte active fixe” şi 
diminuarea cu acceaşi sumă a articolului 
74.01.71.03 “ Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe”, cu încadrarea în prevederile 
capitolului 74.01 “Protecţia mediului”, 
precum si redistribuiri intre articolele si 
alineatele titlului 71 “ Cheltuieli de capital” 
cu incadrarea acestuia. 
 
Sursa de finanţare – redistribuire de sume în 
cadrul obiectivului cod obiectiv 5 şi în 
cadrul proiectului de buget pe anul 2010 al 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu 
încadrarea în titlul 71 "Cheltuieli de capital"  
 
Autori : Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor  si domnii 
deputati:  
Borbély László, UDMR 
Korodi Attila, UDMR 
Seres Dénes, UDMR 
Erdei István, UDMR 
Lakatos Péter, UDMR 
Ioan Oltean, PD-L 

Sunt necesare fonduri atât pentru 
implementarea “Sistemului 
Informaţional de Mediu la nivel 
naţional”, cât şi pentru achiziţionarea de 
licenţe de softuri . 
In scopul asigurării funcţionalităţii 
clădirilor în care îşi Gărzii Naţionale de 
Mediu, trebuiesc executate lucrări de 
hidroizolaţii, modernizări şi extinderi 
sedii. 
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43.  Anexa 3/23/29 –  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
     

Se propune suplimentarea cu  suma de 
11.111 mii lei a obiectivului: Cod obiectiv  
850 “Perimetre de ameliorare în fond funciar 
şi forestier în silvicultură”  prevăzut în  
Anexa 3/23/29, prin diminuarea cu suma de 
6.623 mii lei a obiectivului: Cod obiectiv 2 
“b. Dotări independente” şi diminuarea cu 
suma de 4.488 mii lei a  obiectivului: Cod 
obiectiv 5 “e. Alte cheltuieli asimilate 
investiţiilor, precum si redistribuiri intre 
articolele si alineatele titlului 71 “ Cheltuieli 
de capital” cu incadrarea acestuia. 
 
Sursa de finanţare – redistribuire de sume în 
cadrul proiectului de buget pe anul 2010 al 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu 
încadrarea în titlul 71 "Cheltuieli de capital". 
 
 
Autori : Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor  si domnii 
deputati:  
Borbély László, UDMR 
Korodi Attila, UDMR 
Seres Dénes, UDMR 
Erdei István, UDMR 
Lakatos Péter, UDMR 
Ioan Oltean, PD-L 

Obiectivul de investiţii reprezintă  
lucrări de împădurire a terenurilor 
degradate aparţinând consiliilor locale 
sau persoanelor fizice, lucrări 
contractate în intervalul 2006-2008 şi 
care se derulează pe perioade de 3-7 ani, 
în funcţie de condiţiile de degradare şi 
de compoziţia de împădurire adoptată.  
 
Aceste lucrări nu pot fi conservate (sunt 
organisme vii), lipsa finanţării putând 
duce la compromiterea întregii 
investiţii, plantaţia calamitându-se. 
 
 
 
 

44.  Anexa 3/23/29 –  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 

Se propun redistribuiri de sume între 
obiectivele de investitii după cum urmează:  
diminuarea cu suma de 57.000 mii lei a 

Scopul principal al acumularii Runcu 
este cel de asigurare a sursei de apa 
potabila in zona orasului Baia Mare. 
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valorii obiectivului de investitii: Cod 
obiectiv 277, şi suplimentarea valorii 
obiectivului de investitii: cod obiectiv 277 
“Acumularea Runcu, judeţul Maramureş” 
cu aceeaşi sumă, cu încadrarea în  
prevederile  capitolului 70.01 “Locuinţe, 
servicii şi dezvoltare publică”. 
 
Sursa de finanţare – redistribuire de sume în 
cadrul proiectului de buget pe anul 2010 al 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu 
încadrarea în titlul 65 "Cheltuieli aferente 
programelor cu finanţare rambursabilă". 
 
Autori : Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor  si domnii 
deputati:  
Borbély László, UDMR 
Korodi Attila, UDMR 
Seres Dénes, UDMR 
Erdei István, UDMR 
Lakatos Péter, UDMR 
Ioan Oltean, PD-L 
 

Pentru respectarea tehnologiei de 
realizare a acestui obiectiv de investitii, 
cat si respectarea graficului de finantare 
si a angajamentelor incheiate intre 
Romania si BDCE, pentru anul 2010 
este necesară suplimentarea sumei 
aferente obiectivului cu 57.000 mii lei, 
valoarea propusă ajungând la suma de 
62.000 mii lei.  
 

45.  Anexa 3/23/29 –  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 

Se propune suplimentarea cu suma de 
20.800 mii lei a obiectivului: Cod obiectiv 4 
“d. Cheltuieli de expertiză, proiectare şi 
execuţie privind consolidările” prevăzut în  
Anexa 3/23/29 prin diminuarea 
corespunzătoare cu aceeaşi sumă a 
obiectivului: Cod obiectiv 4, cu încadrarea 

Realizarea obiectivelor de investitii cu 
rol de combatere si prevenire a efectelor 
calamitatilor naturale, cât şi respectarea 
graficului de finanţare şi a 
angajamentelor încheiate între Romania 
Banca Mondială si Banca de Dezvoltare 
a Consiliului Europei. 
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în  prevederile  capitolului 70.01 “Locuinţe, 
servicii şi dezvoltare publică”. 
 
Sursa de finanţare – redistribuire de sume în 
cadrul proiectului de buget pe anul 2010 al 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu 
încadrarea în titlul 65 "Cheltuieli aferente 
programelor cu finanţare rambursabilă".  
 
Autori : Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor  si domnii 
deputati:  
Borbély László, UDMR 
Korodi Attila, UDMR 
Seres Dénes, UDMR 
Erdei István, UDMR 
Lakatos Péter, UDMR 
Ioan Oltean, PD-L 

 
 
 
 

46.  Anexa nr.3/24 Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii 

Se propune in troducerea unei Note la 
Anexa 3/24/02 cu urmatorul cuprins: 
 
 
„ NOTA – Din suma de 20.286 mii lei 
prevazuta la titlul Active nefinanciare 
suma de 11.724 mii lei este utilizata 
pentru dotarea Scolii Superioare de 
Aviatie Civila, cu echipamente 
aeronautice” 
  
Autori : Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 

Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă este 
instituţie publică în subordinea 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii care asigură pregătirea 
continuă a personalului aeronautic civil, 
navigant şi nenavigant. 
Având în vedere faptul că parcul de 
aeronave existent a acumulat cu mult 
peste numărul de ore de zbor care să 
permită ut6ilizarea acestora în condiţii 
depline de siguranţă în zbor este necesat 
achiziţionarea prin intermediul 
procedurilor legale în domeniu a 4 
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Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor,Comisia 
economica, industrii si servicii a Senatului si  
Comisia pentru industrii si servicii a 
Camerei Deputatilor si domnul deputat  
PD-L Mircea Nicu Toader 

aeronave conform standardelor 
internaţionale de instruire necesare 
desfăşurării activităţii de prgătire 
practică în condiţii de deplină siguranţă. 
 
 

47.  Anexa 3/25/02 Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, Anexa 3/25/02, cu 
suma de 20.000 mii lei, la capitolul 
67.01„Cultură, recreere şi religie”, titlul 59 
„Alte cheltuieli”, articolul 20 „Sume 
destinate finanţării programelor sportive 
realizate de structurile sportive de drept 
privat” 
 
Sursa de finanţare: capitolul 65.01 
„Invăţământ”, titlul 51.„Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice” se 
diminuează cu 3.000 mii lei; 
 capitolul 65.01 „Invăţământ”, titlul 59 „Alte 
cheltuieli”, articolul 22 „Acţiuni cu caracter 
ştiinţific şi social cultural” se diminuează cu 
suma de 7.000 mii lei; 
capitolul 67.01„Cultură, recreere şi religie”, 
titlul 51 „Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” se diminuează cu 
suma de 6.500 mii lei; 
capitolul 67.01„Cultură, recreere şi religie”, 
titlul 59 „Alte cheltuieli”, articolul 08 
„Programe pentru tineret” se diminuează cu 
suma de 3.500 mii lei 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru funcţionarea în bune condiţii a 
Federaţiilor Naţionale Sportive în 
vederea pregătirii şi desfăşurării 
activităţilor interne şi naţionale  
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Autor: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor si domnul 
deputat PD-L Petru Călian 

48.  Anexa 3/25/02 Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

În bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, la Anexa nr. 
3/25/02 “Bugetul pe capitole, subcapitole, 
paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi 
alineate după caz pe anii 2008-2010 (sume 
alocate din bugetul de stat), la capitolul 
53.01 “Cercetare fundamentală şi cercetare 
dezvoltare”, titlul “Alte transferuri”, se 
introduce alineatul “Finanţarea 
proiectelor de cercetare-dezvoltare şi 
inovare”, cod 55.01.48, cu suma de 759.000 
mii lei şi se diminuează cu aceeaşi sumă 
alineatul “Programe de dezvoltare”, cod 
55.01.13 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuire între 
articolele de cheltuieli ale titlului 55“Alte 
transferuri” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor si domnul 
deputat UDMR  Lakatos Péter 

Pentru o mai bună reflectare a 
cheltuielilor de cercetare, dezvoltare şi 
inovare aferente Planului Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, 
planurilor sectoriale de cercetare şi 
granturilor, în noua clasificaţie 
economică a indicatorilor privind 
finanţele publice acestea sunt incluse la 
titlul “Alte transferuri”, alineatul 
“Finanţarea proiectelor de cercetare-
dezvoltare şi inovare”, cod 55.01.48. 

49.  Anexa 3/25/02 Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

În bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, la Anexa nr. 
3/25/02 “Bugetul pe capitole, subcapitole, 
paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi 

Autoritatea Naţională pentru Cercetare 
Ştiinţifică are în derulare proiectul PC7 
„ENV-NCP-TOGETHER Environment 
NCPs cooperating to improve their 
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alineate după caz pe anii 2008-2010 (sume 
alocate din bugetul de stat), la capitolul 
53.01 “Cercetare fundamentală şi cercetare 
dezvoltare”, în cadrul titlului “Proiecte cu 
finanţare din Fonduri externe 
nerambursabile (FEN) postaderare”, se 
introduce articolul “Alte programe 
comunitare finanţate în perioada 2007-
2013”, cod 56.15, cu suma de 102 mii lei şi 
se diminuează cu aceeaşi sumă articolul 
“Programe din Fondul Social European 
(FSE)”, cod 56.02. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuire între 
articolele de cheltuieli ale titlului 
56“Proiecte cu finanţare din Fonduri externe 
nerambursabile (FEN) postaderare” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor si domnul 
deputat UDMR  Lakatos Péter 
 

effectiveness” , al Uniunii Europene, 
proiect care a fost obţinut ulterior 
elaborării şi transmiterii la Parlament a 
proiectului bugetului de stat pe anul 
2010. 
 Proiectul îşi propune să 
îmbunătăţească calitatea serviciilor 
oferite de Punctele Naţionale de Contact 
pentru domeniul mediului, Autoritatea 
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică 
fiind coordonatorul acestui proiect la 
care participă 29 de parteneri atât din 
UE cât şi din afara UE. 
 Pentru asigurarea cofinanţării de 
la bugetul de stat a proiectului, este 
necesară introducerea articolului “Alte 
programe comunitare finanţate în 
perioada 2007-2013”, cod 56.15 

50.  Anexa 3/25/29 Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

În bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, la finalul 
anexei nr. 3/25/29, fişa Cod obiectiv 5 
„FIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTIŢII - e. Alte 
cheltuieli asimilate investiţiilor”, se cuprinde 
o notă în subsol, cu următorul cuprins: 

 „ Din creditele bugetare cuprinse la 
poziţia II de la sursa de finantare 

În baza art. 4 din H.G. nr. 655/2009 
privind finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului pe anul 2009 a 
unor cheltuieli de capital pentru unităţi 
de învăţământ preuniversitar de stat şi 
repartizarea unor sume din transferuri 
de la bugetul de stat către bugetele 
locale, prevăzute în bugetul 
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6501710101 Construcţii, coloana 5, suma de 
150.157 mii lei se va utiliza pentru lucrări 
angajate în anul 2009 la unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat, potrivit 
Anexei nr. 3 la H.G. nr. 655/2009 privind 
finanţarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2009 a unor cheltuieli de 
capital pentru unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat şi repartizarea unor 
sume din transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale, prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului” 

 
Sursa de finanţare: Nu este cazul, întrucât 
sumele sunt cuprinse în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor si domnul 
deputat UDMR  Lakatos Péter 
 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, cu modificările 
ulterioare, Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului a fost 
autorizat ca în anul 2009 să încheie 
angajamente legale pentru lucrări 
investiţionale la unităţile de învăţământ 
preuniversitar  de stat. 
 Potrivit prevederilor art. 5 din 
actul normativ susmenţionat, 
cheltuielile angajate, în sumă de 
150.157 mii lei, urmează a fi plătite din 
creditele bugetare aprobate în anul 2010 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 
 

51.  Anexa 3/26/02 Ministerul Sanatatii Se  redistribuie la cap. 66.10 “Sanatate” 
titlul 10 “Cheltuieli de personal”, de la alin. 
10.01.08 “Fond de premii” suma de 486 mii 
lei la alin. 10.01.02 “Salarii de merit” suma 
de 20 mii lei, la alin. 10.01.03 “Indemnizatii 
de conducere” suma de 100 mii lei, la alin. 
10.01.04 “Spor de vechime” suma de 150 

Asigurarea drepturilor de personal 
aferente lunii decembrie care se achita 
la data de 15 a lunii ianuarie a.c. 
Influentele financiare se datoreaza, in 
special, punerii in aplicare a 
prevederilor Legii nr. 329/2009 privind 
reorganizarea unor institutii publice, 
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mii lei, la alin. 10.01.05 “Spor pentru 
conditii de munca” suma de 100 mii lei, la 
alin. 10.01.06 “Alte sporuri” suma de 50 mii 
lei, la alin. 10.02.01 “Tichete de masa” suma 
de 66 mii lei. 
 
 
Sursa de finantare 
Prin redistribuire in cadrul cap. 66.01 « 
Sanatate », titlului 10 « Cheltuieli de 
personal 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci si domnii deputati UDMR  Lakatos 
Péter, Erdei D. István, 
 

rationalizarea cheltuielilor publice, 
sustinerea mediului de afaceri si 
respectarea acordurilor-cadru cu 
Comisia Europeana si Fondul Monetar 
International, prin preluarea in finantare 
a doua unitatii care erau finantate 
integral din venituri proprii si ale caror 
drepturi salariale pentru lunile 
noiembrie si decembrie 2009 se asigura, 
in totalitate, de la bugetul de stat. 
  

52.  Anexa 3/26/02 Ministerul Sanatatii Se suplimenteaza cap.66.01 „Sanatate”, 
titlul 71 „Active nefinanciare”, alin.71.01.02 
„Masini, echipamente si mijloace de 
transport” cu suma de 3.000 mii lei 
 
 
Sursa de finantare 
Prin redistribuirea sumei de 3.000 mii lei de 
la cap.66.01 Sanatate, titlul 51 Transferuri 
intre unitati ale administratiei publice, 
art.51.02 Transferuri de capital, 
alin.51.02.12 Transferuri pentru finantarea 
investitiilor la spitale, poz.C Alte cheltuieli 
de investitii lit.d. Cheltuieli de expertiza 
proiect si executie privind consolidarile. Cu 

Asigurarea cheltuielilor de natura 
investitiilor pentru Agentia Nationala a 
Medicamentului, unitate preluata in 
subordinea Ministerului Sanatatii, 
finantata integral de la bugetul de stat, 
potrivit Legii nr.329/2009. 
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suma de 3.000 mii lei se diminueaza Anexa 
3/26/29, fisa cod obiectiv 4, d. Cheltuieli de 
expertiza, proiectare si executie privind 
consolidarile, poz. 6601510212 Transferuri 
pentru finantarea investitiilor la spitale si se 
majoreaza Anexa nr.3/26/29, fisa cod 
obiectiv 2, b. Dotari independente, 
poz.6601710102 Masini, echipamente si 
mijloace de transport. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci si domnii deputati UDMR  Lakatos 
Péter, Erdei D. István, 
 

53.  Anexa 3/26/13 Ministerul Sanatatii Se suplimenteaza cap.66.10 „Sanatate”, 
titlul 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 
32.800 mii lei  la alin.20.04.01 
„Medicamente” 
 
 
Sursa de finantare 
Prin redistribuirea sumei de 32.800 mii lei 
de la cap.66.10 Sanatate, titlul 71 Active 
nefinanciare, alin.71.01.02 Masini, 
echipamente si mijloace de transport. Cu 
suma de 32.800 mii lei se diminueaza Anexa 
nr.3/26/29, fisa cod obiectiv 2, b. Dotari 
independente, poz.6610710102 
Masini,echipamente si mijloace de transport. 
 
 

Asigurarea necesarului de medicamente 
pentru derularea programelor de 
sanatate, indeosebi pentru vaccinul 
pandemic si medicamente antivirale 
pentru interventia in pandemia de gripa 
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Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor si domnii 
deputati UDMR  Lakatos Péter, Erdei D. 
István, 
   

54.  Anexa 3/26/13 Ministerul Sanatatii Se suplimenteaza cap.66.10 „Sanatate”, 
titlul 51 „Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice”, art.51.02 
„Transferuri de capital”, alin.51.02.08 
„Aparatura medicala si echipamente de 
comunicatii in urgenta” cu suma de 7.000 
mii lei 
 
Sursa de finantare 
Prin redistribuirea sumei de 7.000 mii lei de 
la cap.66.10 Sanatate, titlul 71 Active 
nefinanciare, alin.71.01.02 Masini, 
echipamente si mijloace de transport. In 
cadrul Anexei nr.3/26/29, fisa cod obiectiv 
2, b. Dotari independente, cu suma de 7.000 
mii lei se diminueaza poz.6610710102 
Masini,echipamente si mijloace de transport 
si se majoreaza poz.6610510208 Aparatura 
medicala si echipamente de comunicatii in 
urgenta.   
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci si domnii deputati UDMR  Lakatos 

Procurarea aparatelor pentru masurarea 
gazelor sanguine si a statiilor mobile de 
administrare fluide si medicamente 
pentru dotarea sectiilor de ATI din 
spitale necesare ca urmare a declansarii 
pandemiei cu noul virus gripal. 
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Péter, Erdei D. István, 
 

55.  Anexa 3/26/13 Ministerul Sanatatii Se suplimenteaza cap.66.10 „Sanatate”, 
titlul 51 „Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice”, art.51.02 
„Transferuri de capital”, alin.51.02.11 
„Transferuri pentru reparatii capitale la 
spitale” cu suma de 61.814 mii lei 
 
Sursa de finantare 
Prin redistribuirea sumei de 61.814 mii lei 
de la cap.66.10 Sanatate, titlul 71 Active 
nefinanciare, alin.71.01.02 Masini, 
echipamente si mijloace de transport. Cu 
suma de 61.814 mii lei se diminueaza Anexa 
nr.3/26/29, fisa cod obiectiv 2, b. Dotari 
independente, poz.6610710102 Masini, 
echipamente si mijloace de transport si se 
majoreaza Anexa nr.3/26/29, fisa cod 
obiectiv 5, e. Alte cheltuieli asimilate 
investitiilor, poz.6610510211 Transferuri 
pentru reparatii capitale la spitale. 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor si domnii 
deputati UDMR  Lakatos Péter, Erdei D. 
István, 
 

Asigurarea lucrarilor de interventii de 
natura reparatiilor capitale pentru 
reabilitarea spitalelor, in vederea 
conformarii acestora la cerintele pe care 
trebuie sa le indeplineasca  spitalele 
pentru acreditare. 
 

56.  Anexa 3/29 - Ministerul Public Se propune majorarea bugetului Ministerului 
Public cu suma de 511 mii lei la capitolul 

Fondurile solicitate sunt necesare pentru 
închirierea unei locaţii pentru sediul 
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61.01.- „Ordine publică şi siguranţa 
naţională”, Titlul II „ Bunuri si servicii”, 
Art.20.30-„Alte cheltuieli” , alin 20.30.04-
„Chirii”. 
 
Sursa de finanţare :Fondul de rezervă 
bugatară la dispoziţia Guvernului 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor si Comisia 
juridică a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
juridică a Senatului  

Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Mureș,  
Menționăm că alocarea acestei sume 
este absolut necesară întrucât potrivit 
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 
945/19.08.2009, intrată în vigoare la 
data de 15.09.2009 și Hotărârii 
nr.18/14.10.2009 a Colegiului de 
conducere al Curții de Apel Târgu 
Mureș, s-a decis evacuarea Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Mureș, începând 
cu data de 01.01.2010, din clădirea ce 
servește în prezent ca sediu al Curții de 
Apel Târgu-Mureș și al Judecătoriei 
Târgu-Mureș.  

57.  Anexa 3/29 Ministerul Public 
Anexa 3/2901/02 Ministerul Public 
 

Se propune în bugetul Ministerului Public, 
la Anexa 3/29/02 , la capitolul 61.01 
„Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 
56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare”, diminuarea cu 
suma de 16 mii lei la alin. 56.14 ”Programe 
finanțate din Facilitatea de tranziție” și 
majorarea cu aceeași sumă a alin. 56.15 
”Alte programe comunitare finanțate în 
perioada 2007-2013”, astfel încăt 
propunerea Ministerului Public la aceste 
poziții să fie de 603 mii lei, respectiv 714 
mii lei; 
Se propune în bugetul Ministerului Public, 
la Anexa 3/2901/02 , la capitolul 61.01 
Ordine publică şi siguranţă naţională, titlul 

Pentru asigurarea minimului necesar 
desfăşurării activităţilor în derulare în 
anul 2010, aferente proiectului PICCJ 
Grant Comisia Europeană 
JLS/2008/JPEN/029 Îmbunătăţirea 
cunoştinţelor şi abilităţilor procurorilor 
români şi bulgari în aplicarea 
instrumentelor de cooperare judiciară 
internaţională.  
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56 Proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare diminuarea cu 
suma de 100 mii lei la alin. 56.15 ”Alte 
programe comunitare finanțate în perioada 
2007-2013”, astfel încât suma prevăzută la 
titlul 56 să fie de 841 mii lei.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Public. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor, Comisia 
juridică a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
juridică a Senatului  

58.  Anexa 3/29/01 Ministerul Public 
Anexa 3/29/02 Ministerul Public 
Anexa 3/2901/01 Direcţia Naţională Anticorupţie 
Anexa 3/2901/02 Direcţia Naţională Anticorupţie 
 
 
 

Se propune modificarea Anexei nr. 3/29/01 
şi Anexei nr. 3/2901/01, astfel: 
 
- Reintroducerea la cap. 68.01 ”Asigurări și 
asistență socială”, titlul 51 ”Transferuri între 
unități ale administrației publice”, a sumei 
de 12 mii lei.  
 
Se propune modificarea Anexei nr. 3/29/02 
și Anexei nr. 3/2901/02, astfel: 
 - Introducerea la cap. 68.01 ”Asigurări și 
asistență socială”, a titlului 51 ”Transferuri 
între unități ale administrației publice”, alin. 
51.01.26 ”Transferuri privind contribuția de 
sănătate pentru persoanele aflate în concediu 

Fondurile reprezintă contribuția de 
sănătate pentru femeile ofițeri de poliție 
judiciară din cadrul Direcției Naționale 
Anticorupție, aflate în concediu pentru 
creșterea copilului, sumă cuprinsă de 
altfel în proiectul de buget pe anul 2010 
transmis de către Ministerul Public la 
Ministerul Finanțelor Publice cu 
scrisoarea nr. 2106/C/2009. 
Menționăm că această natură de 
cheltuieli este cuprinsă în proiectul de 
buget pe anul 2010 transmis de către 
Ministerul Public, fiind aferentă plății 
indemnizațiilor pentru creșterea 
copilului până la 2 ani în cuantum de 
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pentru creșterea copilului”, în sumă de 12 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Public.  
 
Autor: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor, Comisia 
juridică a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
juridică a Senatului  
 

220 mii lei, sumă inclusă în cadrul 
titlului 57 ”Asistență socială” și 
subcapitolului 68.01.06 ”Asistență 
socială pentru familie și copii”. 
 

59.  Anexa 3/29/01 Ministerul Public 
Anexa 3/29/11 Ministerul Public 
Anexa 3/2901/01 Direcţia Naţională Anticorupţie 
Anexa 3/2901/11 Direcţia Naţională Anticorupţie 
 
Anexa 3/2902/01 DIICOT 
Anexa 3/2902/11 DIICOT 
 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 4.222 mii lei 
la sursa 08 „Fonduri externe 
nerambursabile”, capitolul 61.08 „Ordine 
publică şi siguranţă naţională”, din care: 

DNA   = 1.370 mii lei 
DIICOT = 1.359 mii lei.  

 
 
 
Autor: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor, Comisia 
juridică a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
juridică a Senatului  

 

Precizăm că diferenţa de 4.222 
lei faţă de suma propusă iniţial prin 
proiectul de buget pe anul 2010 de către  
Ministerul Public se datorează  
necesităţii respectării proiectelor 
aprobate de Comisia Europeană şi deja 
contractate de Ministerul Public, care 
angajează răspunderea Guvernului 
României. Precizăm că aceste fonduri 
nu sunt susţinute de la bugetul de stat, ci 
sunt finanţate direct de UE.  

Subliniem că aceste sume au fost 
deja aprobate şi disponibilizate de 
Comisia Europeană conform 
contractelor încheiate, în vederea 
efectuării plăților de către OPCP în 
cursul anului 2010.  

Precizăm, de asemenea, că 
sumele au fost fundamentate şi detaliate 
în cadrul fișelor de proiect conform 
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metodologiei de elaborare a proiectului 
de buget pe anul 2010 transmisă de 
către Ministerul Finanțelor Publice, 
Ministerul Public elaborând aceste 
propuneri funcţie de prioritățile 
programului sectorial, în condițiile în 
care Ministerul Finanțelor Publice nu a 
impus restricții prin stabilirea de limite 
de cheltuieli pentru această sursă de 
finanțare. 
 

60.  Anexa 3/29 Ministerul Public 
Anexa 3/2901/11 Direcţia Naţională Anticorupţie 
 
 
 

Se propune la Cap.61.08 „Ordine publica si 
siguranta nationala  diminuarea cu suma de 
23 mii lei a titlului 20 „Bunuri si servicii” 
art.05 „Bunuri de natura obiectelor de 
inventar”, alin.30 „Alte obiecte de inventar” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor 
   
 
 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
Parchetului de pe langa Inalta Curte de 
Casatie si Justitie in vederea derularii 
proiectelor finantate din fonduri externe 
nerambursabile  

61.  Anexa nr. 3/34 Serviciul de Telecomunicatii 
Speciale 

Se propune sa se modifice structura 
cheltuielilor la capitolul 61.01 „Ordine 
publică şi siguranţă naţională”, subcapitolul 
61.01.04 „Siguranţă naţională”, prin 
majorarea la titlul 20 „Bunuri şi servicii” cu 
suma de 5.000 mii lei şi diminuarea la titlul 
71 „Active nefinanciare” cu aceeaşi sumă. 
 

1. Instalarea echipamentelor aferente 
proiectelor finanţate din Facilitatea 
Schengen, care implică: 
- creşterea de 2,2 ori a suprafeţei 
spaţiilor închiriate în anul 2010 faţă de 
anul 2009, ceea ce conduce la o 
majorare a cheltuielilor cu suma de 400 
mii lei; 
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Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor, Comisia 
pentru aparare, ordine publica si siguranta 
nationala din Senat si Comisia pentru 
aparare, ordine publica si siguranta nationala 
din Camera Deputatilor 

- creşterea de peste 2,7 ori a numărului 
de antene pe piloni în anul 2010 faţă de 
anul 2009, care implică o majorare a 
cheltuielilor cu suma de 3.349 mii lei; 
-creşterea cu 13,16 % în anul 2010 faţă 
de anul 2009 a consumului de energie 
electrică necesară funcţionării 
echipamentelor instalate, care implică o 
majorare a cheltuielilor cu suma de 872 
mii lei. 
2. Majorarea primelor de asigurare non-
viaţă (RCA şi CASCO) în anul 2010 
faţă de anul 2009, care conduce la o 
creştere a cheltuielilor cu suma de 379 
mii lei. 
 

62.  Anexa nr.3/42 Consiliul National pentru 
Combaterea Discriminarii 

Se propune introducerea unui asterisc la 
Anexa 3/42/06 cu următorul cuprins: 
 
 „Exclusiv 5 posturi aferente funcţiilor de 
demnitate publică” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor 
 

Pentru cuprinderea in anexa la bugetul 
instituţiei şi a numărului aferent 
Membrilor Colegiului director ce 
urmează a fi numiţi de Parlament la 
începutul anului 2010.  
 

63.  Anexa nr.3/44 Institutul Cultural Roman În anexa 3/44/15, la capitolul 67.10 Cultură, 
recreere şi religie”, titlul X „Alte cheltuieli” 
se introduce articolul 22 „Acţiuni cu caracter 
ştiinţific şi social-cultural” la care se 
prevede suma cuprinsă la articolului 02 
„Ajutoare pentru daune provocate de 

În anexa 3/44/15 la bugetul Institutul 
Cultural Român la capitolul 67.10 
„Cultură, recreere şi religie” titlul „Alte 
cheltuieli” a fost cuprins articolul 02 
„Ajutoare pentru daune provocate de 
calamităţi”, articol ce nu corespunde 
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calamităţi”, articol care se elimină din 
bugetul Institutului Cultural Român pe anul 
2010 
 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor si domnul 
deputat UDMR Lakatos Petru 
 

activităţii specifice Institutului Cultural 
Român. 
 

64.  Anexa nr.3/44 Institutul Cultural Roman Se diminuează bugetul Institutului Cultural 
Român – Anexa 3/44 cu suma de 16.518 mii 
lei, de la 55.000 mii lei la 38.482 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor si domnul 
senator PNL Dan Radu Ruşanu  
 

Suma de 38.482 mii lei propusa a fi 
alocată Institutului Cultural Român 
asigura buna funcţionarea a instituţiei în 
anul 2010. 
 

65.  Anexa nr.3/48 Autoritatea Electorala Permanenta În anexa 3/48/06 numărul maxim de posturi 
finanţat în anul 2010 se majorează cu 44 de 
posturi 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor 
 

 Asigurarea personalului necesar bunei 
funcţionări a instituţiei în anul 2010 
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66.  Anexa 3 / 65 / 02 
Ministerul Finanţelor Publice – Actiuni Generale 
 
 
 

Se introduce in bugetul Ministerului 
Finantelor Publice – Actiuni generale o 
pozitie noua la capitolul 54.01. „Alte 
servicii publice generale”, titlul „Alte 
transferuri”, articolul „Transferuri interne”, 
alineatul 55.01.47 „Plata valorii de 
executare a garantiei in contul 
finantatorilor in cadrul programului 
Prima casa”.  

Totodata se introduc urmatoarele 
modificari: 

a) se diminueaza cu suma de 40.000 mii lei 
capitolul 54.01. „Alte servicii publice 
generale”, titlul „Fondul National de 
Dezvoltare” potrivit amendametului admis 
la Anexa nr.3/13/02 

b) redistribuirea sumei de 60.050 mii lei de 
la capitolul 54.01. „Alte servicii publice 
generale”, titlul „Fondul National de 
Dezvolatare” astfel: 

- 50.000 mii lei la capitolul 51.01. 
„Autoritati publice si actiuni externe”, titlul 
„Alte transferuri”, articolul „Contributia 
Romaniei la bugetul UE”,  

- 50 mii lei capitolul 54.01. „Alte servicii 
publice generale”, titlul „Alte transferuri”, 
articolul „Transferuri interne”, alineatul 
55.01.47 „Plata valorii de executare a 

Corectarea sumei aferente Contributiei 
Romaniei la bugetul UE in urma 
actualizarii indicatorilor 
macroeconomici; asigurarea valorii de 
executare a garantiei in cadrul 
programului Prima Casa.   
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garantiei in contul finantatorilor in cadrul 
programului Prima casa”,  

- 10.000 mii lei la capitolul 54.01. „Alte 
servicii publice generale”, titlul „Fonduri de 
rezerva”, articolul „Fond de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului”. 
 
c) se introduc influentele asupra fondului de 
rezerva bugetara la dispozitia Guvernului 
potrivit amendamentelor admise anterior 

 
 Autor : Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor si domnul 
Deputat PSD Viorel Stefan 
 

67.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judetelor, pe anul 2010 

Se prepune completarea cu asterisc si a 
ultimei coloane din anexa. 
 
 
 Autori : Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor si domnul 
deputat UDMR Erdei Doloczki Istvan 
 

Pentru a permite majorarea sumelor 
alocate cu destinatie, cu sumele alocate 
din suma totala aprobata pe judet, fara a 
afecta finantarea serviciilor care se 
asigura din aceasta suma.   

68.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 
municipiilor, sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2010 

Se prepune reformularea titlului din coloana 
privind ajutorul social cu urmatorul 
continut: 
 
 „ajutorul social si ajutorul pentru 
incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si 

Pentru corelarea cu prevederile art.5 
alin.(4) lit.d din textul proiectului legii 
bugetului de stat pe anul 2010, precum 
şi cu prevederile Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
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combustibili petrolieri” 
 
Sursa de finantare: Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipilui Bucuresti 
 
 Autori : Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor si domnul 
Ovidiu Marin senator PDL 
 

potrivit cărora ajutorul pentru încălzirea 
locuinţei cu lemne, cărbuni şi 
combustibili petrolieri se acordă pentru 
familiile şi persoanele singure 
beneficiare de ajutor social. 
 

69.  Anexa nr.10 –BUGETUL FONDULUI 
NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE 
DE SANATATE pe anul  2010 
(Casa Naţională de Asigurări de Sănătate) 

În Anexa nr.10/03 la proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2010 să se 
introducă o notă în subsol cu următorul 
cuprins: 
 „Cheltuielile de administrare, 
funcţionare şi de capital ale bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate pot depăşi 3% din 
sumele colectate cu cheltuielile aferente 
implementării cardului naţional”. 
 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor 

În baza art.262 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare, veniturile Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate se 
utilizează pentru cheltuieli de 
administrare, funcţionare şi de capital 
ale bugetului în limita de maximum 3% 
din sumele colectate. Prin legile 
bugetare anuale se poate aproba 
depăşirea limitei de 3%. 

În anul 2010 cheltuielile de 
administrare, funcţionare şi de capital 
sunt mai mari decât în anul 2009 
întrucât sunt cuprinse şi sume  aferente 
cardului european şi cardului naţional 
prevazute a se suporta din bugetul 
Fondul national unic de asigurari 
sociale de sanatate, conform  
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prevederilor Legii nr.95/2006 privind 
reforma in domeniul sanatatii, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

De asemenea, sunt cuprinse 
fonduri pentru derularea în continuare a  
Sistemului Unic Integrat (SIUI) al 
asigurărilor sociale de sănătate din 
România.                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA3/23  

Ministerul Mediului şi Pădurilor 

 

ANEXA  

 

 
            -mii lei -  

Denumire indicator Cod 
Propuneri         

2010               Text 
initial 

 Propuneri influente 
Amendament (+/-)  

 Propuneri 2010 cu 
amendament  

                      
TOTAL BUGET DE STAT 50.01 1.593.906,00 0,00 1.593.906,00 
  CHELTUIELI CURENTE 01 1.338.341,00 0,00 1.338.341,00 
                 
   CHELTUIELI DE PERSONAL 10 144.753,00 0,00 144.753,00 
    Cheltuieli salariale in bani 10.01 116.342,00 0,00 116.342,00 
     Salarii de bază 10.01.01 83.496,00 0,00 83.496,00 
     Salarii de merit 10.01.02 0,00 0,00 0,00 
     Indemnizaţie de conducere 10.01.03 3.486,00 0,00 3.486,00 
     Spor de vechime 10.01.04 12.142,00 0,00 12.142,00 
     Sporuri pentru condiţii de muncă 10.01.05 3.140,00 0,00 3.140,00 
     Alte sporuri 10.01.06 1.664,00 0,00 1.664,00 
     Ore suplimentare 10.01.07 0,00 0,00 0,00 
     Fond de premii 10.01.08 6.109,00 0,00 6.109,00 
     Prima de vacanţă 10.01.09 5.583,00 0,00 5.583,00 
     Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 10.01.12 79,00 0,00 79,00 
     Indemnizaţii de delegare 10.01.13 525,00 0,00 525,00 
     Indemnizaţii de detasare 10.01.14 18,00 0,00 18,00 
     Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 100,00 0,00 100,00 
    Contributii 10.03 28.411,00 0,00 28.411,00 
     Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 21.242,00 0,00 21.242,00 
     Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 549,00 0,00 549,00 



     Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 5.394,00 0,00 5.394,00 

     Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli 
profesionale 10.03.04 292,00 0,00 292,00 

     Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 934,00 0,00 934,00 
                 
   BUNURI SI SERVICII 20 98.379,00 0,00 98.379,00 
                 
    Bunuri si servicii 20.01 22.819,00 0,00 22.819,00 
     Furnituri de birou 20.01.01 1.807,00 0,00 1.807,00 
     Materiale pentru curatenie 20.01.02 150,00 0,00 150,00 
     Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 4.610,00 0,00 4.610,00 
     Apa, canal si salubritate 20.01.04 420,00 0,00 420,00 
     Carburanti si lubrifianti 20.01.05 3.705,00 0,00 3.705,00 
     Piese de schimb 20.01.06 371,00 0,00 371,00 
     Transport  20.01.07 20,00 0,00 20,00 
     Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 3.470,00 0,00 3.470,00 
     Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 3.419,00 0,00 3.419,00 
     Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  20.01.30 4.847,00 0,00 4.847,00 
    Reparatii curente 20.02 993,00 0,00 993,00 
    Hrana 20.03 70,00 0,00 70,00 
     Hrana pentru oameni 20.03.01 70,00 0,00 70,00 
    Medicamente si materiale sanitare 20.04 50,00 0,00 50,00 
     Reactivi 20.04.03 50,00 0,00 50,00 
    Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 829,00 0,00 829,00 
     Uniforme si echipament 20.05.01 326,00 0,00 326,00 
     Alte obiecte de inventar 20.05.30 503,00 0,00 503,00 
    Deplasari, detasari, transferari 20.06 4.105,00 0,00 4.105,00 
     Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 2.255,00 0,00 2.255,00 
     Deplasari in strainatate 20.06.02 1.850,00 0,00 1.850,00 
    Materiale de laborator 20,09 15,00 0,00 15,00 
    Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 160,00 0,00 160,00 
    Consultanţă şi expertiză 20,12 45,00 0,00 45,00 
    Pregatire profesionala 20.13 643,00 0,00 643,00 
    Protectia muncii 20.14 200,00 0,00 200,00 
    Studii si cercetari 20.16 45,00 0,00 45,00 
    Plăţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al animalelor 20.18 3.234,00 0,00 3.234,00 
    Meteorologie 20.21 48.000,00 0,00 48.000,00 
    Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor 20.22 8.350,00 0,00 8.350,00 
    Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 20.23 1.000,00 0,00 1.000,00 



    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 20.24 1.420,00 0,00 1.420,00 
     Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe 20.24.01 1.420,00 0,00 1.420,00 
    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din  20.25 57,00 0,00 57,00 
    Alte cheltuieli 20.30 6.344,00 0,00 6.344,00 
     Reclama si publicitate 20.30.01 1.000,00 0,00 1.000,00 
     Protocol si reprezentare 20.30.02 50,00 0,00 50,00 
     Prime de asigurare non viata 20,30,03 878,00 0,00 878,00 
     Chirii 20.30.04 2.112,00 0,00 2.112,00 

     Fondul Presedintelui/ Fondul conducatorului institutiilor 
publice 20.30.07 15,00 0,00 15,00 

     Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 5,00 0,00 5,00 
     Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 2.284,00 0,00 2.284,00 
                 
   DOBANZI 30 19.074,00 0,00 19.074,00 
    Dobanzi aferente datoriei publice externe 30.02 19.074,00 0,00 19.074,00 

     Dobanzi aferente creditelor externe contractate de 
ordonatorii de credite 30.02.02 19.074,00 0,00 19.074,00 

                 

   TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 51 230.450,00 0,00 230.450,00 

    Transferuri de capital 51,02 230.450,00 0,00 230.450,00 
     Programe multianuale de mediu si gospodarire a apelor 51.02.14 230.450,00 0,00 230.450,00 
                 
                 
   ALTE TRANSFERURI  55 133.715,00 0,00 133.715,00 
    Transferuri interne 55.01 123.760,00 0,00 123.760,00 
     Programe cu finanţare rambursabilă 55.01.03 8.221,00 0,00 8.221,00 
     Sprijinirea proprietarilor de păduri 55.01.06 3.000,00 0,00 3.000,00 
     Programe comunitare 55.01.07 1.139,00 0,00 1.139,00 

     Programe PHARE si alte programe cu finantare 
nerambursabila 55.01.08 2.373,00 0,00 2.373,00 

     ProgrameISPA 55.01.09 15.462,00 0,00 15.462,00 
     Investiţii ale agentilor economici cu capital de stat 55.01.12 88.565,00 0,00 88.565,00 
     Finanţarea proiectelor de cercetare - dezvoltare şi inovare 55,01,48 5.000,00 0,00 5.000,00 

    Transferuri curente in strainatate (catre organizatii 
internationale) 55.02 9.955,00 0,00 9.955,00 

     Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale 55.02.01 9.955,00 0,00 9.955,00 
                 

   
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE 56 116.264,00 0,00 116.264,00 



    
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala 
(FEDR) 56,01 29.804,00 0,00 29.804,00 

    Programe din FSE 56,02 2.052,00 0,00 2.052,00 
    Programe din Fondul deCoeziune (FC) 56,03 19.539,00 0,00 19.539,00 

    
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat 
(ENPI) 56,08 210,00 0,00 210,00 

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 56,15 2.090,00 0,00 2.090,00 
    Alte facilitati si instrumente postaderare 56,16 1.774,00 0,00 1.774,00 
    Mecanismul financiar SEE 56,17 3.381,00 0,00 3.381,00 

    
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare 
Durabila 56,18 4.970,00 0,00 4.970,00 

    
Asistenta tehnica in cadrul programelor oprationale altele decat 
POAT 56,20 21.194,00 0,00 21.194,00 

    

Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale 
necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri 
externe nerambursabile postaderare 56,21

9.077,00 0,00 9.077,00 

    

Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetul 
asigurarilor sociale de stat necesare sustinerii derularii 
proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare 56,22

22.173,00 0,00 22.173,00 

                 
   ALTE CHELTUIELI 59 50,00 0,00 50,00 
    Despăgubiri civile 59.17 50,00 0,00 50,00 
                 

   CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU 
FINANTARE RAMBURSABILA 65 595.656,00 0,00 595.656,00 

    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 65,01 595.656,00 0,00 595.656,00 
                 
  CHELTUIELI DE CAPITAL 70 255.565,00 0,00 255.565,00 
   ACTIVE NEFINANCIARE 71 255.565,00 0,00 255.565,00 
    Active fixe 71.01 245.839,00 0,00 245.839,00 
     Constructii 71.01.01 227.700,00 0,00 227.700,00 
     Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 1.670,00 0,00 1.670,00 
     Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 15.819,00 0,00 15.819,00 
     Alte active fixe 71.01.30 650,00 0,00 650,00 
    Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 9.726,00 0,00 9.726,00 
                 

CAPITOLUL 70.00 Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE 
PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE 70.00 1.543.996,00 -165.884,00 1.378.112,00 

                 
  CHELTUIELI CURENTE O1 1.288.431,00 -149.919,00 1.138.512,00 



   CHELTUIELI DE PERSONAL 10 144.753,00 -18.369,00 126.384,00 
   BUNURI SI SERVICII 20 49.379,00 -6.654,00 42.725,00 
   DOBANZI 30 19.074,00 0,00 19.074,00 

   TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 51 230.450,00 0,00 230.450,00 

   ALTE TRANSFERURI  55 132.805,00 -90.000,00 42.805,00 

   PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE 56 116.264,00 0,00 116.264,00 

   ALTE CHELTUIELI 59 50,00 0,00 50,00 

   PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE 65 595.656,00 -34.896,00 560.760,00 

  CHELTUIELI DE CAPITAL 70 255.565,00 -15.965,00 239.600,00 
   ACTIVE NEFINANCIARE 71 255.565,00 -15.965,00 239.600,00 
                 
CAPITOLUL 70.01 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 
PUBLICA   791.376,00 0,00 791.376,00 

             
  CHELTUIELI CURENTE  01  591.526,00 0,00 591.526,00 
   BUNURI SI SERVICII 20.01 8.670,00 0,00 8.670,00 
    Finantarea actiunilor din domeniul apelor  20.22  8.350,00   8.350,00 
    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 20.24 320,00 0,00 320,00 
     Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe 20.24.01 320,00   320,00 
             
   ALTE TRANSFERURI  55 2.557,00 0,00 2.557,00 
    A. Transferuri interne 55.01 2.557,00 0,00 2.557,00 
     Programe cu finantare rambursabila 55.01.03 2.557,00   2.557,00 
                 

   
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE 56 19.539,00 0,00 19.539,00 

    Programe din Fondul deCoeziune (FC) 56,03 19.539,00   19.539,00 
                 

   CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU 
FINANTARE RAMBURSABILA 65 560.760,00 0,00 560.760,00 

    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 65,01 560.760,00   560.760,00 
                 
  CHELTUIELI DE CAPITAL 70 199.850,00 0,00 199.850,00 
   ACTIVE NEFINANCIARE 71 199.850,00 0,00 199.850,00 

    
Active 
fixe   71.01 199.850,00 0,00 199.850,00 

     
Const
ructii   71.01.01 199.650,00   199.650,00 



     

Alte 
active 
fixe  71.01.30 

200,00   200,00 

                 
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 70,01,05 791.376,00 0,00 791.376,00 
Amenajari 
hidrotehnice  70.01.05,02 791.376,00   791.376,00 

                 
CAPITOLUL 74.01 PROTECŢIA MEDIULUI 74,01 752.620,00 -165.884,00 586.736,00 
                 
  CHELTUIELI CURENTE 01 696.905,00 -149.919,00 546.986,00 
                 
   CHELTUIELI DE PERSONAL 10 144.753,00 -18.369,00 126.384,00 
    Cheltuieli salariale in bani 10.01 116.342,00 -15.541,00 100.801,00 
     Salarii de bază 10.01.01 83.496,00 -13.052,00 70.444,00 
     Salarii de merit 10.01.02 0,00 -138,00 -138,00 
     Indemnizaţie de conducere 10.01.03 3.486,00 -166,00 3.320,00 
     Spor de vechime 10.01.04 12.142,00 -470,00 11.672,00 
     Sporuri pentru condiţii de muncă 10.01.05 3.140,00 -125,00 3.015,00 
     Alte sporuri 10.01.06 1.664,00 -414,00 1.250,00 
     Ore suplimentare 10.01.07 0,00 0,00 0,00 
     Fond de premii 10.01.08 6.109,00 -632,00 5.477,00 
     Prima de vacanţă 10.01.09 5.583,00 -520,00 5.063,00 
     Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 10.01.12 79,00 -2,00 77,00 
     Indemnizaţii de delegare 10.01.13 525,00 -22,00 503,00 
     Indemnizaţii de detasare 10.01.14 18,00 0,00 18,00 
     Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 100,00 0,00 100,00 
    Contributii 10.03 28.411,00 -2.828,00 25.583,00 
     Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 21.242,00 -2.119,00 19.123,00 
     Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 549,00 -51,00 498,00 
     Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 5.394,00 -530,00 4.864,00 

     Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli 
profesionale 10.03.04 292,00 -41,00 251,00 

     Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 934,00 -87,00 847,00 
                 
   BUNURI SI SERVICII 20 40.709,00 -6.654,00 34.055,00 
                 
    Bunuri si servicii 20.01 22.819,00 -2.137,00 20.682,00 
     Furnituri de birou 20.01.01 1.807,00 -107,00 1.700,00 
     Materiale pentru curatenie 20.01.02 150,00 -20,00 130,00 



    Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 4.610,00 -251,00 4.359,00 

     Apa, canal si salubritate 20.01.04 420,00 -35,00 385,00 

     Carburanti si lubrifianti 20.01.05 3.705,00 -625,00 3.080,00 
     Piese de schimb 20.01.06 371,00 -21,00 350,00 
     Transport  20.01.07 20,00   20,00 
     Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 3.470,00 -470,00 3.000,00 
     Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 3.419,00 -269,00 3.150,00 
     Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  20.01.30 4.847,00 -339,00 4.508,00 
    Reparatii curente 20.02 993,00 -123,00 870,00 
    Hrana 20.03 70,00 0,00 70,00 

     Hrana pentru oameni 20.03.01 70,00   70,00 

    Medicamente si materiale sanitare 20.04 50,00 0,00 50,00 
     Reactivi 20.04.03 50,00   50,00 
    Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 829,00 -84,00 745,00 
     Uniforme si echipament 20.05.01 326,00 -26,00 300,00 
     Alte obiecte de inventar 20.05.30 503,00 -58,00 445,00 
    Deplasari, detasari, transferari 20.06 4.105,00 -355,00 3.750,00 
     Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 2.255,00 -355,00 1.900,00 
     Deplasari in strainatate 20.06.02 1.850,00   1.850,00 
    Materiale de laborator 20,09 15,00   15,00 
    Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 160,00 -10,00 150,00 
    Consultanta si expertiza 20,12 45,00   45,00 
    Pregatire profesionala 20.13 643,00 -43,00 600,00 
    Protectia muncii 20.14 200,00 -3,00 197,00 
    Studii si cercetari 20.16 45,00   45,00 
    Plăţi pentru finanţarea patromoniului genetic al animalelor 20.18 3.234,00 -3.234,00 0,00 
    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 20.24 1.100,00 0,00 1.100,00 
     Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe 20.24.01 1.100,00   1.100,00 
    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din  20.25 57,00   57,00 
    Alte cheltuieli 20.30 6.344,00 -665,00 5.679,00 
     Reclama si publicitate 20.30.01 1.000,00   1.000,00 
     Protocol si reprezentare 20.30.02 50,00   50,00 
     Prime de asigurare non viata 20.30.03 878,00   878,00 
     Chirii 20.30.04 2.112,00 -381,00 1.731,00 

     
Fondul Presedintelui/ Fondul conducatorului institutiilor 
publice 20.30.07 15,00   15,00 

     Executarea silita a creantelor 20.30.09 5,00   5,00 



     Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 2.284,00 -284,00 2.000,00 
                 

   
DOBA
NZI    30 19.074,00 0,00 19.074,00 

    Dobanzi aferente datoriei publice externe 30.02 19.074,00 0,00 19.074,00 

     
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de 
ordonatorii de credite 30.02.02 19.074,00   19.074,00 

                 

   
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 51 230.450,00 0,00 230.450,00 

    Transferuri de capital 51,02 230.450,00 0,00 230.450,00 
     Programe multianuale de mediu si gospodarire a apelor 51.02.14 230.450,00 0,00 230.450,00 
                 

   ALTE TRANSFERURI  55 130.248,00 -90.000,00 40.248,00 

    Transferuri interne 55.01 120.293,00 -90.000,00 30.293,00 
     Programe cu finanţare rambursabilă 55.01.03 5.664,00   5.664,00 
     Sprijinirea proprietarilor de păduri 55.01.06 3.000,00 -3.000,00 0,00 
     Programe comunitare 55.01.07 1.139,00   1.139,00 

     
Programe PHARE si alte programe cu finantare 
nerambursabila 55.01.08 2.373,00   2.373,00 

    Programe ISPA 55.01.09 15.462,00   15.462,00 

     Investiţii ale agentilor economici cu capital de stat 55.01.12 87.655,00 -87.000,00 655,00 
     Finanţarea proictelor de cercetare - dezvoltare şi inovare 55,01,48 5.000,00   5.000,00 

    
Transferuri curente in strainatate (catre organizatii 
internationale) 55.02 9.955,00 0,00 9.955,00 

     Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale 55.02.01 9.955,00   9.955,00 
                 

   
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE 56 96.725,00 0,00 96.725,00 

    
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala 
(FEDR) 56,01 29.804,00   29.804,00 

    Programe din FSE 56,02 2.052,00   2.052,00 

    
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat 
(ENPI) 56,08 210,00   210,00 

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 56,15 2.090,00   2.090,00 
    Alte facilitati si instrumente postaderare 56,16 1.774,00   1.774,00 
    Mecanismul financiar SEE 56,17 3.381,00   3.381,00 

    
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare 
Durabila 56,18 4.970,00   4.970,00 



    
Asistenta tehnica in cadrul programelor oprationale altele decat 
POAT 56,20 21.194,00   21.194,00 

    

Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale 
necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri 
externe nerambursabile postaderare 56,21 

9.077,00   9.077,00 

    

Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetul 
asigurarilor sociale de stat necesare sustinerii derularii 
proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare 56,22 

22.173,00   22.173,00 

   ALTE CHELTUIELI 59 50,00 0,00 50,00 
    Despăgubiri civile 59.17 50,00   50,00 
                 

   CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU 
FINANTARE RAMBURSABILA 65 34.896,00 -34.896,00 0,00 

    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 65,01 34.896,00 -34.896,00 0,00 
                 
  CHELTUIELI DE CAPITAL 70 55.715,00 -15.965,00 39.750,00 
   ACTIVE NEFINANCIARE 71 55.715,00 -15.965,00 39.750,00 

    
Active 
fixe   71.01 45.989,00 -15.965,00 30.024,00 

     
Const
ructii   71.01.01 28.050,00 -15.765,00 12.285,00 

     Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 1.670,00 -200,00 1.470,00 
     Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 15.819,00   15.819,00 

     

Alte 
active 
fixe  71.01.30 

450,00   450,00 

    Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 9.726,00   9.726,00 
                 
Administratie 
centrala    74,01,01  56.607,00   56.607,00 

Reducerea si controlul poluarii  74,01,03  685.178,00 -165.884,00 519.294,00 
Protectia biosferei si a mediului natural  74,01,04  5.486,00   5.486,00 
Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului  74,01,25  5.349,00   5.349,00 
                 
CAPITOLUL 80.00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 80,00 49.910,00 165.884,00 215.794,00 
                 

  
CHELTUIELI 
CURENTE  01 49.910,00 149.919,00 199.829,00 

   CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0,00 18.369,00 18.369,00 
   BUNURI SI SERVICII 20 49.000,00 6.654,00 55.654,00 



   ALTE TRANSFERURI  55 910,00 90.000,00 90.910,00 

   
CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU 
FINANTARE RAMBURSABILA 65 0,00 34.896,00 34.896,00 

  CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 15.965,00 15.965,00 
   ACTIVE NEFINANCIARE 71 0,00 15.965,00 15.965,00 
                 

CAPITOLUL 80.01 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, 
COMERCIALE SI DE MUNCA 80,01 49.910,00 0,00 49.910,00 

                 
  CHELTUIELI CURENTE 01 49.910,00 0,00 49.910,00 
                 
   BUNURI SI SERVICII 20 49.000,00 0,00 49.000,00 
    Meteorologie 20.21 48.000,00   48.000,00 
    Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 20.23 1.000,00   1.000,00 
                 
   ALTE TRANSFERURI  55 910,00 0,00 910,00 
    Transferuri interne 55.01 910,00 0,00 910,00 
     Investiţii ale agentilor economici cu capital de stat 55.01.12 910,00   910,00 
                 
Acţiuni generale economice şi comerciale 80.01.01 49.910,00 0,00 49.910,00 
  Meteorologie 80.01.01.03 48.910,00   48.910,00 
  Prevenire si combatere inundatii si gheturi 80.01.01.06 1.000,00   1.000,00 
                 
CAPITOLUL 83.01 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, 
PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE 83,01 0,00 165.884,00 165.884,00 

                 
  CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 149.919,00 149.919,00 
                 
   CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0,00 18.369,00 18.369,00 
    Cheltuieli salariale in bani 10.01 0,00 15.541,00 15.541,00 
     Salarii de bază 10.01.01   13.052,00 13.052,00 
     Salarii de merit 10.01.02   138,00 138,00 
     Indemnizaţie de conducere 10.01.03   166,00 166,00 
     Spor de vechime 10.01.04   470,00 470,00 
     Sporuri pentru condiţii de muncă 10.01.05   125,00 125,00 
     Alte sporuri 10.01.06   414,00 414,00 
     Fond de premii 10.01.08   632,00 632,00 
     Prima de vacanţă 10.01.09   520,00 520,00 
     Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 10.01.12   2,00 2,00 



     Indemnizaţii de delegare 10.01.13   22,00 22,00 
    Contributii 10.03 0,00 2.828,00 2.828,00 
     Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01   2.119,00 2.119,00 
     Contributii de asigurari de somaj 10.03.02   51,00 51,00 
     Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03   530,00 530,00 

     Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli 
profesionale 10.03.04   41,00 41,00 

     Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06   87,00 87,00 
                 
   BUNURI SI SERVICII 20 0,00 6.654,00 6.654,00 
    Bunuri si servicii 20.01 0,00 2.137,00 2.137,00 
     Furnituri de birou 20.01.01   107,00 107,00 
     Materiale pentru curatenie 20.01.02   20,00 20,00 
     Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03   251,00 251,00 
     Apa, canal si salubritate 20.01.04   35,00 35,00 

     Carburanti si lubrifianti 20.01.05 
   625,00 625,00 

     Piese de schimb 20.01.06   21,00 21,00 
     Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08   470,00 470,00 
     Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09   269,00 269,00 
     Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  20.01.30   339,00 339,00 
    Reparatii curente 20.02   123,00 123,00 
    Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 0,00 84,00 84,00 
     Uniforme si echipament 20.05.01   26,00 26,00 
     Alte obiecte de inventar 20.05.30   58,00 58,00 
    Deplasari, detasari, transferari 20.06 0,00 355,00 355,00 
     Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01   355,00 355,00 
    Carti, publicatii si materiale documentare 20.11   10,00 10,00 
    Pregatire profesionala 20.13   43,00 43,00 
    Protectia muncii 20.14   3,00 3,00 
    Plăţi pentru finanţarea patromoniului genetic al animalelor 20.18   3.234,00 3.234,00 
    Alte cheltuieli 20.30 0,00 665,00 665,00 
     Chirii 20.30.04   381,00 381,00 
     Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30   284,00 284,00 
                 

   ALTE TRANSFERURI  55 0,00 90.000,00 90.000,00 

    Transferuri interne 55.01 0,00 90.000,00 90.000,00 
     Sprijinirea proprietarilor de păduri 55.01.06   3.000,00 3.000,00 



     
Investiţii ale agentilor economici cu capital de stat 

55.01.12 
  87.000,00 87.000,00 

                 

   CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU 
FINANTARE RAMBURSABILA 65 0,00 34.896,00 34.896,00 

    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 65,01   34.896,00 34.896,00 
                 
  CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 15.965,00 15.965,00 
   ACTIVE NEFINANCIARE 71 0,00 15.965,00 15.965,00 

    
Active 
fixe   71.01 0,00 15.965,00 15.965,00 

     
Const
ructii   71.01.01   15.765,00 15.765,00 

     Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02   200,00 200,00 
Silvicultură        83.01.04  0,00 165.884,00 165.884,00 

 
 
 
 
 
 
Anexa 3/23/06 se modifică după cum urmează: 

mii lei 
 Număr maxim de posturi 

finanţate în anul 2010 
Fond aferent salariilor de bază 

pe anul 2010 
 1 2 
TOTAL 
din care: 4.562 83.496 

74.01 PROTECŢIA 
MEDILUI 

4.000 70.444 

83.01 AGRICULTURĂ, 
SILVICULTURĂ, 
PISCICULTURĂ ŞI 
VÂNATOARE 

562 13.052 
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                                                                                                                                                                      ANEXA NR.2  

          
                                    TEXTUL LEGII 

 
 

AMENDAMENTE RESPINSE                                                          
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

1.  Art.2. – (2) Bugetul de stat se 
stabileşte la venituri în sumă de 
66.654,3 milioane lei, iar la 
cheltuieli în sumă de 101.678,4 
milioane lei, cu un deficit de 
35.024,1 milioane lei. 

Se propune modificarea art.2, alin.(2) 
astfel: 
Bugetul de stat se stabileşte la 
venituri în sumă de 66654,3 iar la 
cheltuielile în sumă de 104918 
milioane lei, cu un deficit de 
38263,7 milioane lei. 
 
 
 
 
Autor: 
Stanciu Anghel – deputat PSD Iaşi 
 

Suma suplimentată la cheltuieli prin 
sporirea deficitului bugetar cu 0,60 
% din PIB este destinată în cea mai 
profitabilă investiţie – EDUCAŢIA 
– definită prin lege în „PACTUL 
PENTRU EDUCAŢIE” drept 
prioritate naţională şi cale sigură 
de reformare şi modernizare a 
României.  
 
Surse de finanţare a deficitului:  
Finanţarea deficitului bugetar se va 
realiza, în principal din surse 
interne şi în completare din surse 
externe ca:  
a) emisiuni de titluri de stat în lei, 
respectiv certificate de trezorerie cu 
discont, cu scadenţe la 1,3,6 şi 12 
luni şi obligaţiuni de stat de tip 
benchmark pe piaţa internă, cu 
scadenţe pe termen mediu, la 3 şi 5 
ani;  
b) emisiuni de titluri de stat sub 
formă de subscripţie publică, în 
valută pe termen mediu; 
c) împrumuturi deja contractate (în 
derulare) destinate finanţării de 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât prin 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este prevăzută 
asigurarea, din fonduri publice, a 
unui procent de 6% din PIB 
pentru educaţie 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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proiecte; 
d) contractarea unor finanţări 
externe noi în cadrul pachetul 
financiar extern încheiat cu FMI, 
UE şi Banca Mondială; 
e) împrumuturi contractate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale;  
f) sume recuperate de către 
Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului din activele 
bancare neperformante. 
 

2.  Introducere articole noi după art. 
2 

După art. 2, se introduce un articol 
nou (21), cu următorul cuprins: 
 
„Art. (21) 
(1) În anul 2010 se alocă un 
procent 6% din PIB în 
conformitate cu prevederile legii 
pentru finanţarea politicilor 
publice sectoriale şi structurale din 
domeniul educaţiei. 
(2) În acest procent sunt incluse 
fondurile alocate domeniului 
educaţiei prin bugetul 
Ministerulului Educaţiei, 
Cercetării, Tineterului şi Sportului 
precum şi sumele alocate în sistem 
descentralizat la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor, municipiului Bucureşti 
şi judeţelor pentru finanţarea 

Necesitatea finanţării curente şi de 
capital din domeniile educaţiei, 
sanătăţii, apărării şi justiţiei în 
acord cu obiectivele asumate şi 
cerinţele interne, europene, şi 
internaţionale impune mărirea 
alocărilor bugetere pentru aceste 
domenii. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât prin 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este prevăzută 
asigurarea, din fonduri publice, a 
unui procent de 6% din PIB 
pentru educaţie 



 
 
Nr. 
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tipurilor de cheltuieli potrivit legii 
în domeniul educaţiei. 
(3)  Bugetele ordonatorilor 
principali de credite şi anexele care 
vizează domeniul educaţiei se 
modifică corespunzător.” 
 
 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 
 

3.  IIntroducere articol nou după Art. 

(21) – nou introdus 

După art. Art. (21) – nou introdus 
se introduce un articol nou (22) cu 
următorul cuprins: 
 
„Art. (22)  

(1) În anul 2010 se alocă un 
procent de 5% din PIB pentru 
finanţarea politicilor publice 
sectoriale şi structurale din 
domeniul sănătăţii şi un procent de 
1% din PIB pentru infrastructură 
în domeniul sănătăţii. 
(2) Bugetele ordonatorilor 
principali de credite şi anexele care 
vizează domeniul educaţiei se 
modifică corespunzător.” 
 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Necesitatea finanţării curente şi de 
capital din domeniile educaţiei, 
sănătăţii, apărării şi justiţiei în 
acord cu obiectivele asumate şi 
cerinţele interne, europene şi 
internaţionale impune mărirea 
alocărilor bugetare pentru aceste 
domenii 
 

Se propune respingerea întrucât 
amendamentul este neclar şi 
contradictoriu. 
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4.  IIntroducere articol nou după Art. 

(22) – nou introdus 

După art. Art. (22) – nou introdus 
se introduce un articol nou (23) cu 
următorul cuprins: 
„Art. (23) 
(1) În anul 2010 se alocă un 
procent 2% din PIB pentru 
finanţarea politicilor publice 
sectoriale şi structurale din 
domeniul apărării. 
(2) Bugetul ordonatorului 
principal de credite şi anexa 
respectivă se modifică 
corespunzător.” 
 
 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Necesitatea finanţării curente şi de 
capital din domeniile educaţiei, 
sănătăţii, apărării şi justiţiei în 
acord cu obiectivele asumate şi 
cerinţele interne, europene şi 
internaţionale impune mărirea 
alocărilor bugetare pentru aceste 
domenii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
alocarea a 2% din PIB pentru 
finanţarea politicilor publice 
sectoriale şi structurale din 
domeniul apărării conduce la 
majorarea bugetului Ministerului 
Apararii Nationale si implicit a 
cheltuielilor bugetare, pentru 
care nu se specifica sursa de 
finantare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
. 
  

5.  IIntroducere articol nou după Art. 

(23) – nou introdus 

După art. Art. (23) – nou introdus 
se introduce un articol nou (24) cu 
următorul cuprins: 
 
 
„Art. (24) 
1) În anul 2010 se alocă un procent 
1% din PIB pentru finanţarea 
politicilor publice sectoriale şi 
structurale din domeniul justiţiei. 
(2) Bugetul ordonatorului 
principal de credite şi anexa 
respectivă se modifică 
corespunzător.” 

Necesitatea finanţării curente şi de 
capital din domeniile educaţiei, 
sănătăţii, apărării şi justiţiei în 
acord cu obiectivele asumate şi 
cerinţele interne, europene şi 
internaţionale impune mărirea 
alocărilor bugetare pentru aceste 
domenii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
alocarea a 1% din PIB pentru 
finanţarea politicilor publice 
sectoriale şi structurale din 
domeniul justitiei conduce la 
majorarea bugetelor institutiilor 
din acest domeniu (Ministerul 
Justitiei, Ministerul Public, 
Inalta Curte de Casatie si Justitie 
si Consiliul Superior al 
Magistraturii) si implicit a 
cheltuielilor bugetare, pentru 
care nu se specifica sursa de 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

finantare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

6.  Legea bugetului de stat pe anul 
2010  
Art.4 alin. 1  
 

Se propune modificarea Prevederilor 
art.4 din Legea bugetului de stat pe 
anul 2010, după cum urmează: 
 
(1) La nivelul fiecarui judet se 
constituie un  fond de interventie şi 
dezvoltare. 
(2) Sumele necesare constituirii 
fondului de interventie şi dezvoltare 
la nivelul fiecarui judet se aloca cu 
aceasta destinatie de la bugetul de 
stat anual, prin anexa distincta si 
reprezinta echivalentul a 10% din 
sumele de echilibrare  repartizate pe 
judete  
(3) Fondul de interventie şi 
dezvoltare se repartizeaza pe unitati 
administrativ teritoriale, prin hotarare 
a consiliului judetean, la solicitarea 
primarilor si presedintilor de consilii 
judetene, pentru cofinanţarea 
proiectelor cu finanţare 
nerambursabilă precum şi pentru 
finantarea unor actiuni urgente sau 
neprevazute si in vederea inlaturarii 
efectelor unor calamitati naturale si 

 Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor art.30 din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, în bugetul de stat 
se include Fondul de intervenţie 
la dispoziţia Guvernului, care  se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite ai bugetului 
de stat şi ai bugetelor locale, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi naturale 
şi sprijinirii persoanelor fizice 
sinistrate.  
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sprijinirii persoanelor fizice 
sinistrate. 
(4) Disponibilitatile fondului de 
interventie şi dezvoltare sunt 
purtatoare de dobanda si se pastreaza 
intr-un cont distinct deschis pe seama 
consiliilor judetene la unitatile 
teritoriale ale trezoreriei statului in 
afara bugetului local. Excedentul 
inregistrat la finele anului se 
reporteaza in anul urmator. 
 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 

7.  Legea bugetului de stat pe anul 
2010  
Art. 5 
(1) Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, prevăzute la 
art.4 lit.a), sunt destinate finanţării: 
a) sistemului de protecţie a 
copilului şi centrelor de asistenţă 
socială a persoanelor cu handicap; 
b) drepturilor privind acordarea de 
produse lactate şi de panificaţie 
pentru elevii din clasele I-VIII din 
învăţământul de stat şi privat, 
precum şi pentru copiii preşcolari 
din grădiniţele de stat şi private cu 
program normal de 4 ore; 
c) cheltuielilor privind acordarea de 
miere de albine ca supliment 

Se propune modificarea Prevederilor 
art.5 din Legea bugetului de stat pe 
anul 2010, după cum urmează: 
 
Legea bugetului de stat pe anul 2010  
Art. 5 
(1) Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, prevăzute la art.4 
lit.a), sunt destinate finanţării: 
a) sistemului de protecţie a copilului 
şi centrelor de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap; 
b) drepturilor privind acordarea de 
produse lactate şi de panificaţie 
pentru elevii din clasele I-VIII din 
învăţământul de stat şi privat, 
precum şi pentru copiii preşcolari din 
grădiniţele de stat şi private cu 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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nutritiv pentru preşcolari şi elevii 
din clasele I-IV din învăţământul de 
stat şi confesional; 
d) cheltuielilor aferente 
învăţământului special şi centrelor 
judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională; 
e) instituţiilor de cultură 
descentralizate începând cu anul 
2002; 
f) plăţii contribuţiilor pentru 
personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult din ţară; 
g) serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor de sub 
autoritatea consiliilor judeţene. 

program normal de 4 ore; 
c) cheltuielilor privind acordarea de 
miere de albine ca supliment nutritiv 
pentru preşcolari şi elevii din clasele 
I-IV din învăţământul de stat şi 
confesional; 
d) cheltuielilor aferente 
învăţământului special şi centrelor 
judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională; 
e) instituţiilor de cultură 
descentralizate începând cu anul 
2002; 
f) plăţii contribuţiilor pentru 
personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult din ţară; 
g) serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor de sub 
autoritatea consiliilor judeţene. 
(1^1) Sumele prevăzute la aliniatul 
(1) se vor asigura în totalitate de la 
bugetul de stat. 
 
 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 
 
 
 

8.  Art.4. – Din taxa pe valoarea Art.4. – Din taxa pe valoarea  Se propune respingerea 
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adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care:  
a) 2.053,2 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 
potrivit anexei nr.4; 
b) 11.580,5 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi municipiului 
Bucureşti, potrivit anexei nr.5; 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor;    
d) 2.001,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit 
prevederilor art. 33 alin.(3)-(7) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

adăugată se alocă 28.107,5 milioane 
lei sume defalcate pentru bugetele 
locale, din care: 
a) 2.977,4 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 
potrivit anexei nr.4; 
b) 16.483,8 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi 
municipiului Bucureşti, potrivit 
anexei nr.5; 
c) 1.984,9 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a acestora, 
prin hotărâre, de către consiliul 
judeţean, după consultarea 
primarilor;      
d) 5.847,5 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale, prin 
hotărâre a consiliului judeţean, pe 
criterii aprobate de acestea, prin 
derogare  de  la prevederile art. 33 
alin.(3)-(7) din Legea nr.273/2006 

amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
          

privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

9.   ART.41 - PREVEDERILE 
ART.32 ALIN (1) – (4) DIN LEGEA 
273/2003 CU MODIFICĂRILE ŞI 
COMPLETĂRILE ULTERIOARE, 
SE MODIFICĂ DUPĂ CUM 
URMEAZĂ: 
(1) Din impozitul pe venit calculat, 
incasat la bugetul de stat si neafectat 
de compensari, la nivelul fiecărei 
unităţi administrativ-teritoriale se 
aloca lunar, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la finele lunii în care s-
a încasat acest impozit, o cota de 
52% la bugetele locale ale 
comunelor, oraşelor şi municipiilor 
pe al căror teritoriu isi desfăşoară 
activitatea plătitorii de impozite, o 
cota de 20% la bugetul local al 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru 
care se propune modificarea, 
este o lege organică şi nu se 
poate modifica prin legile 
bugetare anuale (potrivit 
avizului Consiliul Legislativ). 
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judeţului şi o cota de 25% într-un 
cont distinct, deschis pe seama 
consiliilor judetene, la trezoreria 
municipiului resedinta de judeţ 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
ale comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi al judeţului,prin hotarare a 
consiliului judetean. 
(2) În execuţie, cota de 25% , se 
virează într-un cont distinct pe seama 
consiliului judeţean, la trezoreria 
municipiului reşedinţă de judeţ, şi se 
repartizează pe unităţi administrativ 
teritoriale, pentru echilibrarea 
bugetelor  municipiilor, oraşelor, 
comunelor şi judetului, prin hotărâre 
a consiliului judeţean pe criterii 
aprobate de acestea, 27% pentru 
bugetul judetului si 73% pentru 
bugetele unitatilor administrativ 
teritoriale.  
(3) Cota de 97% din impozitul pe 
venit pentru municipiul Bucuresti se 
repartizeaza, in termenul prevazut la 
alin. (1), astfel: 30% la bugetele 
locale ale sectoarelor municipiului 
Bucuresti, 52% la bugetul local al 
municipiului Bucuresti si 15% intr-
un cont distinct deschis pe seama 
Municipiului Bucuresti la Trezoreria 
Municipiului Bucuresti, pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
sectoarelor si municipiului Bucuresti. 
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(4) În execuţie, cota de 15% , se 
virează într-un cont distinct pe seama 
Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti , şi se repartizează pentru 
echilibrarea bugetelor  locale ale 
sectoarelor şi municipiului Bucureşti, 
prin hotărâre a consiliului general pe 
criterii aprobate de acesta, 27% 
pentru bugetul municipiului 
Bucureşti si 73% pentru bugetele 
sectoarelor.  
 
Autori: Senatori Alexandru Mazăre, 
Nicolae Moga şi deputaţi Antonella 
Marinescu, Matei Brătianu, Manuela 
Mitrea, Eduard Stelian Martin, 
Cristina Dumitrache – PSD + PC 
 

10.   ART.4^1Prevederile art.32 alin (1) 
– (4) din Legea 273/2003 cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
 
(1) Din impozitul pe venit calculat, 
incasat la bugetul de stat si neafectat 
de compensari, la nivelul fiecărei 
unităţi administrativ-teritoriale se 
aloca lunar, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la finele lunii în care s-
a încasat acest impozit, o cota de 
52% la bugetele locale ale 
comunelor, oraşelor şi municipiilor 

Tinand cont de necesitatea 
descentralizarii financiare si 
cresterea surselor de finantare 
pentru administratia publica 
locala, propunem modificarea 
cotelor din impozitul pe venit ce 
revine bugetelor locale de la 82% 
la 97%, respectiv pentru municipii, 
orase, comune-52% (fata de 47%), 
buget propriu judete 20% (fata de 
13%), iar pentru echilibrarea 
bugetelor locale 25% (fata de 
22%). Justificam aceste solicitari 
prin faptul ca : 
-structura veniturilor proprii este 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru 
care se propune modificarea, 
este o lege organică şi nu se 
poate modifica prin legile 
bugetare anuale (potrivit 
avizului Consiliul Legislativ). 
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pe al căror teritoriu isi desfăşoară 
activitatea plătitorii de impozite, o 
cota de 20% la bugetul local al 
judeţului şi o cota de 25% într-un 
cont distinct, deschis pe seama 
consiliilor judetene, la trezoreria 
municipiului resedinta de judeţ 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
ale comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi al judeţului,prin hotarare a 
consiliului judetean. 
 
(2) În execuţie, cota de 25% , se 
virează într-un cont distinct pe 
seama consiliului judeţean, la 
trezoreria municipiului reşedinţă 
de judeţ, şi se repartizează pe 
unităţi administrativ teritoriale, 
pentru echilibrarea bugetelor  
municipiilor, oraşelor, comunelor şi 
judetului, prin hotărâre a 
consiliului judeţean pe criterii 
aprobate de acestea, 27% pentru 
bugetul judetului si 73% pentru 
bugetele unitatilor administrativ 
teritoriale.  
 
(3) Cota de 97% din impozitul pe 
venit pentru municipiul Bucuresti se 
repartizeaza, in termenul prevazut la 
alin. (1), astfel: 30% la bugetele 
locale ale sectoarelor municipiului 
Bucuresti, 52% la bugetul local al 

limitatata, in special pentru judete  
care practic nu au venituri din 
impozite si taxe locale;  
-necesarul pentru asigurarea 
cofinantarilor pentru proiectele cu 
finantare nerambursabila a crescut 
intrucat autoritatile locale au 
accesat si au proiecte in derulare 
pentru care nu au asigurata 
cofinantarea si cheltuielile 
neeligibile 
- imprumuturile interne greveaza  
bugetele locale cu cheltuieli mari 
pentru dobanzi, crescand datoria 
publica. 
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municipiului Bucuresti si 15% intr-
un cont distinct deschis pe seama 
Municipiului Bucuresti la 
Trezoreria Municipiului Bucuresti, 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
ale sectoarelor si municipiului 
Bucuresti.  
 
(4) În execuţie, cota de 15% , se 
virează într-un cont distinct pe 
seama Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti , şi se 
repartizează pentru echilibrarea 
bugetelor  locale ale sectoarelor şi 
municipiului Bucureşti, prin 
hotărâre a consiliului general pe 
criterii aprobate de acesta, 27% 
pentru bugetul municipiului 
Bucureşti si 73% pentru bugetele 
sectoarelor.  

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

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
modificările menţionate se vor 
avea în vedere la propunerea de 
modificare a Codului fiscal. 
 

12.  
 

ART.4^2       Adoptarea unei strategii pe Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 15 -

Sumele destinate cheltuielilor de 
capital, din bugetele ministerelor, cu 
destinaţia infrastructură locală, se 
repartizează pe judeţe, ca anexe 
distincte la legea anuală de aprobare 
a bugetului de stat. 
 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat: Gheorghe Antochi – PSD 
Deputat: Iulian Iancu – PSD Senator: 
Radu Cătălin Mardare –PSD 
Senator: Elena Mitrea – PSD + 
GRUPUL PARLAMENTAR PSD-
PC 
 

termen mediu şi lung şi efectuarea 
unui management financiar 
performant, în fundamentarea 
bugetelor locale şi a obiectivelor de 
investiţii. 
 

amendamentului, întrucât 
bugetul de stat se bazează pe 
legislaţia în vigoare care prevede 
că programele respective se 
derulează în cursul anului, prin 
bugetele ministerelor.  
 

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

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât prin 
legea bugetului de stat care este 
anuala nu pot fi abrogate alte 
acte normative de natura legii 
organice. 

14.  
 

ART.4^3 
(1) La nivelul fiecarui judeţ se 
constituie un  fond de intervenţie. 
(2) Sumele necesare constituirii 
fondului de intervenţie la nivelul 
fiecărui judeţ se alocă cu această 
destinaţie de la bugetul de stat anual, 

- Asigurarea cofinanţării 
proiectelor cu finanţare 
nerambursabilă precum şi pentru 
asigurarea finanţării de activităţi 
noi la nivelul consiliilor locale ce 
nu au putut fi estimate la 
repartizarea sumelor pe unităţi 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor art.30 din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, în bugetul de stat 
se include Fondul de intervenţie 
la dispoziţia Guvernului, care  se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 16 -

prin anexă distinctă şi reprezintă 
echivalentul a 10% din sumele de 
echilibrare   repartizate pe judeţe  
(3) Fondul de intervenţie se 
repartizează pe unităţi administrativ 
teritoriale, prin hotărâre a consiliului 
judeţean, la solicitarea primarilor şi 
preşedinţilor de consilii judeţene, 
pentru cofinanţarea proiectelor cu 
finanţare nerambursabilă precum şi 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente sau neprevăzute şi în vederea 
înlăturării efectelor unor calamităţi 
naturale şi sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate. 
(4) Disponibilităţile fondului de 
intervenţie sunt purtătoare de 
dobândă şi se păstrează într-un cont 
distinct deschis pe seama consiliilor 
judeţene la unităţile teritoriale ale 
trezoreriei statului în afara bugetului 
local. Excedentul înregistrat la finele 
anului se reportează în anul următor. 
 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat: Gheorghe Antochi – PSD 
Deputat: Iulian Iancu – PSD Senator: 
Radu Cătălin Mardare –PSD 
Senator: Elena Mitrea – PSD + 
GRUPUL PARLAMENTAR PSD-
PC 
 

administrativ teritoriale.  
- Sursă pentru finanţarea unor 
situaţii neprevăzute sau înlăturarea 
calamităţilor naturale şi sprijinirea 
persoanelor fizice sinistrate.  
 

repartizează unor ordonatori 
principali de credite ai bugetului 
de stat şi ai bugetelor locale, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi naturale 
şi sprijinirii persoanelor fizice 
sinistrate.  
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15.   Art.44 - Sumele destinate 

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

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

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
bugetul de stat se bazează pe 
legislaţia în vigoare care prevede 
că programele respective se 
derulează în cursul anului, prin 
bugetele ministerelor. 

16.   Art.45 - (1) La nivelul fiecarui judet 
se constituie un  fond de interventie. 
(2) Sumele necesare constituirii 
fondului de interventie la nivelul 
fiecarui judet se aloca cu aceasta 
destinatie de la bugetul de stat anual, 
prin anexa distincta si reprezinta 
echivalentul a 10% din sumele de 
echilibrare   repartizate pe judete  
(3) Fondul de interventie se 
repartizeaza pe unitati administrativ 
teritoriale, prin hotarare a consiliului 
judetean, la solicitarea primarilor si 
presedintilor de consilii judetene, 
pentru cofinanţarea proiectelor cu 
finanţare nerambursabilă precum şi 

Inexistenţa unui centru social 
destinat bătrânilor din sectorul 5, 
impune construirea unui astfel de 
edificiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pentru 2010, Anexa 5, poziţia  42 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor art.30 din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, în bugetul de stat 
se include Fondul de intervenţie 
la dispoziţia Guvernului, care  se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite ai bugetului 
de stat şi ai bugetelor locale, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi naturale 
şi sprijinirii persoanelor fizice 
sinistrate.  
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pentru finantarea unor actiuni 
urgente sau neprevazute si in vederea 
inlaturarii efectelor unor calamitati 
naturale si sprijinirii persoanelor 
fizice sinistrate. 
(4) Disponibilitatile fondului de 
interventie sunt purtatoare de 
dobanda si se pastreaza intr-un cont 
distinct deschis pe seama consiliilor 
judetene la unitatile teritoriale ale 
trezoreriei statului in afara bugetului 
local. Excedentul inregistrat la finele 
anului se reporteaza in anul urmator. 
 
Autori: Senatori Alexandru Mazăre, 
Nicolae Moga şi deputaţi Antonella 
Marinescu, Matei Brătianu, Manuela 
Mitrea, Eduard Stelian Martin, 
Cristina Dumitrache – PSD + PC 
 

 

17.  Art.4, lit.c.)   Se propune modificarea art.4, lit.c) 
astfel: 
 
c) 556,05 milioane lei destinaţi 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a acestora, 
prin hotărâre, de către consiliul 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 

Solicităm suplimentarea sumelor 
defalcate din TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale din Colegiul 
nr.6 Hîrlău la nivelul necesarului 
estimat în sumă de 4259 mii lei, 
având în vedere numărul de 
kilometri de drumuri judeţene şi 
comunale din colegiu şi depăşirea 
duratei de utilizare a acestora, 
rezultând suma totală de 556,05 
milioane lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Sumă rezultată prin suplimentarea cu 
4259 mii lei pentru drumuri judeţene 
şi comunale din jud.Iaşi. 
Rezultă o sumă de 21.679 mii lei 
pentru jud.Iaşi la Anexa nr.6. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, cap.5001, 
grupa 50, art.0,1 
 
 
Autor amendament: 
Stanciu Anghel – deputat PSD Iaşi 
 

18.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Reabilitare drum 
judeţean DJ687, tronsonul 
Sântuhalm- HD , Km 7+590 până la 
10+090.”, RON 
Municipiul  Hunedoara,   cu suma de 
13.076,610  mii lei   
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale  
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Imbunatatirea conditiilor de trafic si 
dezvoltarea turismului judetean 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administratiei Prezidenţiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

19.  Art.4. – Din taxa pe valoarea Se propune suplimentarea sumei Imbunatatirea conditiilor de trafic si Se propune respingerea, întrucât- 
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adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Îmbrăcăminţi 
bituminoase pe drumul Comunal 
Strei- Sângeorgiu- Grid”, Oraşul 
Călan,   cu suma de 478,765 mii lei  
RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale  
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

dezvoltarea turismului judetean 
 

sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administratiei Prezidenţiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 
 

20.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Asfaltare drumul 
comunal Ştei - Poieni”, COMUNA 
Densuş,   cu suma de 800 mii lei  
RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Public  
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Imbunatatirea conditiilor de trafic  
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Public au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
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21.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Asfaltare drumul 
comunal Peştina DN68”, COMUNA 
Densuş,   cu suma de 300 mii lei  
RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Public  
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Imbunatatirea conditiilor de trafic  
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Public au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 
 

22.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Asfaltare DC 
167B „ in satul Luncoiu de Jos, 
Comuna Luncoiu de Jos, cu suma de 
2.500 mii lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Imbunatatirea conditiilor de trafic  
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
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consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 
 
 

23.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Asfaltare DC 19 „ 
in satul Luncoiu de Sus, Comuna 
Luncoiu de Jos, cu suma de 1.148  
mii lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Imbunatatirea conditiilor de trafic  
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

24.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Asfaltare DC 
166A „ in satul Podele, Comuna 
Luncoiu de Sus, cu suma de 880  mii 
lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 

Imbunatatirea conditiilor de trafic  
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administratiei Prezidenţiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu.  
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prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Administratiei Prezidenţiale  
 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

25.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Îmbunătăţire reţea 
de drumuri de interes local”, 
COMUNA Buceş,  cu suma de 1,100 
mii lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale  
 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Imbunatatirea conditiilor de trafic  
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administratiei Prezidenţiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

26.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Asfaltare drumul 
comunal Vălişoara – Peştera 
Crăciuneşti „ comuna Vălişoara, cu 
suma de 1.000 mii lei  RON 
 

Imbunatatirea conditiilor de trafic  
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administratiei Prezidenţiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
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drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Sursa de finantare: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale  
 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

politica sa în domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

27.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Asfaltare drumul 
comunal Zam – Almaş Sălişte„ 
Comuna Zam, cu suma de 2.000 mii 
lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

28.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Asfaltare drumul 
comunal Zam – Tămăşeşti„ Comuna 
Zam, cu suma de 2.000 mii lei  RON

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Secretariatului General al 
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c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

29.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare DJ 
705D, Stănija –Lim judeţului Alba, 
KM 29+840+34+700„ cu suma de 
6.100 mii lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale  
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administratiei Prezidenţiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

30.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare DJ 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
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bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

707, Vaşa de Sus –Căzăneşti – Lim 
judeţului Arad, KM 22+585 - 
28+200 si 31+700 – 34+600„ cu 
suma de 7.552,564 mii lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

deoarece fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

31.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Consolidare DJ 
762, Bulzeşti (zona Rişculiţă), 
8+400„ cu suma de 4.000 mii lei  
RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Serviciului de Transmisiuni Speciale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Serviciului de Transmisiuni 
Speciale au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
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32.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare DJ 
762, Bulzeşti – Lim Judet Alba , 
22+400 – 28+000 si 0+000 – 
22+400„ cu suma de 7.200 mii lei  
RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Serviciului de Transmisiuni Speciale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Serviciului de Transmisiuni 
Speciale au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

33.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare DJ 
763A Şteia, 6+400 – 9+500 „ cu 
suma de 3.000 mii lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul Camerei 
Deputaţilor 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Camerei Deputaţilor au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
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 consultarea primarilor. 
 

34.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare DJ 
687 E Ghelari – Bunila , 18+130 – 
23+000 „ cu suma de 4.000 mii lei  
RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul Camerei 
Deputaţilor 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Camerei Deputaţilor au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

35.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „IBU DJ 668 A 
Bosorod - Luncani, 9+100 – 12+100 
„ cu suma de 2.721,38 mii lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul Camerei 
Deputaţilor 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Camerei Deputaţilor au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
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primarilor; 
 

consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

36.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „IBU DJ 668 C 
Batalar - Chitid, 10+100 – 10+650 „ 
cu suma de 1.500 mii lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul Camerei 
Deputaţilor 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Camerei Deputaţilor au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

37.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare  DJ 
708 E Popesti – Almasul Mic – 
Pestisu Mare, 9+650 – 12+000 si 
12+700 – 14+300„ cu suma de 350 
mii lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul Camerei 
Deputaţilor 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Camerei Deputaţilor au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
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consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

 acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

38.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Proiectare 
modernizare  DJ 687 D Teliucu 
Inferior – lim Judet Caras Severin, 
15+100 – 45+380„ cu suma de 
1.508,563 mii lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Serviciului de Transmisiuni Speciale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Serviciului de Transmisiuni 
Speciale au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

39.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare  DJ 
708 D Muncel, 25+760 – 45+380„ cu 
suma de 686,630 mii lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Serviciului de Transmisiuni Speciale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Serviciului de Transmisiuni 
Speciale au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 31 -

lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

 administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

40.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare DJ 
707A:Lim. Judet Arad-Pojoga-
Salciva-Tisa-DN68A , 13+178-
21+778 „ cu suma de 15,054  mii lei  
RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Serviciului de Transmisiuni Speciale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Serviciului de Transmisiuni 
Speciale au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

41.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Proiectare 
modernizare DJ 708D:Vetel-
Muncelul Mic-Feregi 14+900-
25+760 „ cu suma de 327, 250 mii 
lei  RON 
 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Bugetului Inaltei Curti de 
Casatie au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 32 -

prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Sursa de finantare: Bugetul Inaltei 
Curti de Casatie 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

42.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „BU pe DJ 
761B:Varmaga 6+350-6+95D „ cu 
suma de 650,045 mii lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Consiliului Superior al Magistraturii 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Bugetului Consiliului Superior 
al Magistraturii au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

43.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „BU pe DJ 
688:Dobra-Mihaiesti-Ro5cani  
6+825-7+125 „ cu suma de 282.593 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Camerei Deputaţilor au fost 
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c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

mii lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul Camerei 
Deputaţilor 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

44.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Amena|are parcare 
DJ 664A:Straja „ cu suma de 
7.316,760 mii lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului de Externe 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Ministerului de Externe au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

45.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Covor bituminos 
si consolidare versant DJ 664A km 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
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………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

1+000-9+300 si  1+870-3+560 „ cu 
suma de 14.809,780 mii lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului de Externe 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Ministerului de Externe au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

46.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare DJ 
666:DN 66-Vulcan 1+010-3+000 „ 
cu suma de 2.500 mii lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul Camerei 
Deputaţilor 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Bugetului Camerei Deputaţilor 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

47.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
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milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

pentru obiectivul „BU pe DJ 
687C:Haţeg-Rachitova  km 17+820-
19+820 „ cu suma de 9,060 mii lei  
RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul Camerei 
Deputaţilor 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

 poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Bugetului Camerei Deputaţilor 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

48.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Zid de sprijin pe 
DJ 687C:Rachitova  16+120 „ cu 
suma de 40 mii lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Administraţiei Prezidenţiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
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49.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare DJ 
S68:DN 66 - Bucium Orlea-Gantaga 
1+200-9+200„ cu suma de  
12.853,187 mii lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

50.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare DJ 
664:Pas-Vulcan-Vuican 35+000-
41+700 „ cu suma de 11.860, 309 
mii lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
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 consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

51.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „BU pe DJ 
705F:Castau-Sibisel km  8+6S6-
11+100 „ cu suma de  8.933, 440 mii 
lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

52.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare DJ 
705D:Boze km  3+424-7+700 „ cu 
suma de 6.139  mii lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
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acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

53.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare DJ 
668B:Mehedinti-Magura km 5+800-
12+690 „ cu suma de  7.000 mii lei  
RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

54.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare 
DJ705:Balsa-Almasu Mic de Munte 
km  29+712-30+500 „ cu suma de 
700  mii lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
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repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

55.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modemiz.DJ 687 
J: Hunedoara-BoS-GroS-Cerbal-
Feregi - DJ 688 km19+550 - 19+900 
km 23+600 - 25+300 „ cu suma de  
90,32 mii lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

56.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare DJ 
705 J: (Chitid) -Ocolisu Mic Ludesti 
de Jos etapa II: km 1+200 -10+000 „ 
cu suma de 3331,69 mii lei  RON 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
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finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

57.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare DJ 
687 F: Teliucu Superior -Govajdia - 
Lelese km 10+300 -19+000 „ cu 
suma de 5833,3 mii lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

58.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Reabilit DJ 687: 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
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bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Sintuhalm – Hunedoara - CaIan  
km 0+000 -10+090 „ cu suma de 
91,51 mii lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

deoarece fondurile alocate  
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

59.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Moderniz DJ 742 
A: Buces (DN 74) - Dupa Piatra-lim 
jud. Alba km 8+100 -14+400 etapa 
II: km 9+300 - 14+400„ cu suma de 
666,08 mii lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul Camerei 
Deputaţilor  
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Bugetului  Camerei Deputaţilor  
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
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60.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Moderniz. DJ 705 
D: Stanija - Buces km 34+700-
41+700 etapa II: km 37+400-39+900 
km 39+900-41+700„ cu suma de  
2539,17 mii lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

61.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare DJ 
706:Vorta-Tebea-DN 76 km 28+800- 
31+350„ cu suma de  1285.1 mii lei  
RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Public 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Bugetului  Ministerului Public 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
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 consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

62.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Moderniz. DJ 705 
D. Stanija - Buces km 34+700-
41+700 etapa II: km 37+400-39+900  
„ cu suma de 219,53  mii lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Public 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Bugetului  Ministerului Public 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

63.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare DJ 
705 A: Costesti -Sarmizegetusa  
km 19+465 - 38*510 „ cu suma de 
1782,93 mii lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Public 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Bugetului  Ministerului Public 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 44 -

acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

 in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

64.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare si 
reabilitare DJ 107 B: Bobilna - 
Feredee km 0+000 - 4+500 - 4,5km „ 
cu suma de 171,37 mii lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul Camerei 
Deputaţilor 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Bugetului  Camerei Deputaţilor 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

65.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare si 
reabilitare DJ 107B: Bobilna-Feredee 
km 0+000 - 4+500 - 4,5km  Lucrari 
suplimentare „ cu suma de 19,02 mii 
lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Bugetului  Secretariatului 
General al Guvernului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu.  
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repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Secretariatului General al Guvernului
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

66.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare DJ 
708 D: Feregi - Vadu Dobrii -Lunca 
Cernii de Sus km 25+760 - 53+600 „ 
cu suma de 337,7 mii lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul Camerei 
Deputaţilor 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Bugetului  Camerei Deputaţilor 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

67.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare DJ 
706:    DJ 706 A - Vorja -Tebea-
DN76,   km 12+100-16+000 km 
16+800-17+800 „ cu suma de 956,13 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Bugetului  Secretariatului 
General al Guvernului au fost 
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finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

mii lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

68.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Modernizare 
strazi Nicolae Balcescu, Parului, 
Campului, Avram Iancu, Primaverii, 
Libertatii – 8,5 Km» Oras Calan – 
3200000 RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Bugetului  Secretariatului 
General al Guvernului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

69.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Reabiltare pod pe 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
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bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

DJ 666 B: Iscroni - Aninoasa,  km 
0+000 - 5+750„ cu suma de 92.11 
mii lei  RON 
 
Sursa de finantare:  
Bugetul Secretariatului General al 
Guvernului  
Bugetul Camerei Deputaţilor  
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

deoarece fondurile alocate  
Bugetului  Secretariatului 
General al Guvernului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

70.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru obiectivul – Drum 
de centură DN 68-66 oraş Haţeg cu 
suma de 15203 mii lei 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Fluidizare trafic şi scăderea 
costurilor de transport 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Bugetului  Secretariatului 
General al Guvernului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
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71.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru reabilitarea şi 
modernizarea de străzi urbane în 
oraşul Haţeg cu suma de 36623 mii 
lei 
 
Sursa de finantare: Bugetul Camerei 
Deputaţilor  
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Fluidizare trafic şi scăderea 
costurilor de transport 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Bugetului  Camerei Deputaţilor  
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

72.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Îmbracăminţi bituminoase 
asfaltice pe DC 56 Streisingeorgiu 
Grid  etapa  a 2-a cu suma de 
478,766 mii lei 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Fluidizare trafic  
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Administraţiei Prezidenţiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
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 consultarea primarilor. 
 

73.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Reabilitare DJ 
761A intre localitatile Boholt – 
Toplita – Magura – Certeju de Sus 
(km 7+900 – 9+050)”, comuna 
Certeju de Sus – 250.000 RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Fluidizare trafic  
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Administraţiei Prezidenţiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

74.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Reabilitare DJ 
761B intravilan Varmaga (km 6+200 
– 6+900)”, comuna Certeju de Sus – 
180.000 RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Serviciului de Transmisiuni Speciale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Fluidizare trafic  
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Serviciului de Transmisiuni 
Speciale au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
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primarilor; 
 

acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

75.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Amenajare parc strada Pieţii, 
oraş Calan, jud Hunedoara cu suma 
de 250,711 mii lei 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor  
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Fluidizare trafic şi creşterea 
atractivităţii turistice 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

76.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Amenajare parc strada  
Independenţei , oraş Calan, jud 
Hunedoara cu suma de 24,700 mii lei
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor  
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Fluidizare trafic şi creşterea 
atractivităţii turistice 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
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lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

77.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova 
pentru obiectivul continuare lucrari 
consolidare la DC 134 (Drumul 
Cotei- Sinaia, Jud. PH)  30.000 mii 
lei  
 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

78.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Brasov 
pentru obiectivul asfaltare DC 
Comuna Fundata, sat Fundatica – 
Padina Ursului cu suma de 1.000 mii 
lei 
 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

 

79.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Arges 
pentru obiectivul asfaltare DC 24 sat 
Podu Dambovitei, com 
Dambovicioara (Km 0+000-17+000) 
– sat Fundatica (com Fundata) cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

80.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene  şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Reparatii  străzi şi trotuare 
oraşul Călan cu suma de 500 mii lei 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor  
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Fluidizare trafic şi creşterea 
atractivităţii turistice 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu.  
Repartizarea sumei, aferente  
judetului, pe unitati 
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lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

administrativ-teritoriale, se face 
in functie de lungimea 
drumurilor si starea tehnica 
acaestora, prin hotarare, de catre 
consiliul judetean, dupa 
consultarea primarilor. 
 

81.  Legea bugetului de stat pe anul 
2010  
Art. 5 
(3) Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, prevăzute la 
art.4 lit.b), sunt destinate finanţării: 
a) cheltuielilor cu salariile, 
sporurile, indemnizaţiilor şi altor 
drepturi salariale în bani, stabilite 
prin lege, precum şi contribuţiile 
aferente acestora; 
b) obiectelor de inventar ale 
instituţiilor sau ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat; 
c) drepturilor asistenţilor personali 
ai persoanelor cu handicap grav; 
d) ajutorului social şi a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
lemne, cărbuni şi combustibili 
petrolieri; 
e) serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor de sub 
autoritatea consiliilor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti; 

Se propune modificarea Prevederilor 
art.5 din Legea bugetului de stat pe 
anul 2010, după cum urmează: 
 
Legea bugetului de stat pe anul 2010  
Art. 5 
 
3) Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, prevăzute la art.4 
lit.b), sunt destinate finanţării: 
a) cheltuielilor cu salariile, sporurile, 
indemnizaţiilor şi altor drepturi 
salariale în bani, stabilite prin lege, 
precum şi contribuţiile aferente 
acestora; 
b) obiectelor de inventar ale 
instituţiilor sau ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat; 
c) drepturilor asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav; 
d) ajutorului social şi a ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu lemne, 
cărbuni şi combustibili petrolieri; 
e) serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor de sub 
autoritatea consiliilor locale ale 

 Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât prin 
descentralizarea serviciilor 
publice la nivelul unitatiilor 
administrativ teritoriale s-a 
urmarit o mai buna gestionare a 
acestor servicii la nivel local, 
inclusiv prin implicarea a 
autoritatilor publice locale in 
finantarea serviciilor respective. 
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f) ajutoarelor de stat regionale 
acordate în temeiul Legii 
nr.84/1992 privind regimul zonelor 
libere, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru 
administraţiile zonelor libere aflate 
sub autoritatea consiliilor locale; 
g) cheltuielilor creşelor; 
h) cheltuielilor descentralizate la 
nivelul sectoarelor şi municipiului 
Bucureşti, respectiv pentru: 
sistemul de protecţie a copilului, 
centrele de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap, drepturile 
privind acordarea de produse 
lactate şi de panificaţie pentru 
elevii din clasele I-VIII din 
învăţământul de stat şi privat, 
precum şi pentru copiii preşcolari 
din grădiniţele de stat şi private cu 
program normal de 4 ore, acordarea 
de miere de albine ca supliment 
nutritiv pentru preşcolari şi elevii 
din clasele I-IV din învăţământul de 
stat şi confesional, învăţământul 
special şi centrele de resurse şi 
asistenţă educaţională, instituţiile 
de cultură descentralizate, începând 
cu anul 2002, şi plata contribuţiilor 
pentru personalul neclerical angajat 
în unităţile de cult. 

comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti; 
f) ajutoarelor de stat regionale 
acordate în temeiul Legii nr.84/1992 
privind regimul zonelor libere, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pentru administraţiile 
zonelor libere aflate sub autoritatea 
consiliilor locale; 
g) cheltuielilor creşelor; 
h) cheltuielilor descentralizate la 
nivelul sectoarelor şi municipiului 
Bucureşti, respectiv pentru: sistemul 
de protecţie a copilului, centrele de 
asistenţă socială a persoanelor cu 
handicap, drepturile privind 
acordarea de produse lactate şi de 
panificaţie pentru elevii din clasele I-
VIII din învăţământul de stat şi 
privat, precum şi pentru copiii 
preşcolari din grădiniţele de stat şi 
private cu program normal de 4 ore, 
acordarea de miere de albine ca 
supliment nutritiv pentru preşcolari 
şi elevii din clasele I-IV din 
învăţământul de stat şi confesional, 
învăţământul special şi centrele de 
resurse şi asistenţă educaţională, 
instituţiile de cultură descentralizate, 
începând cu anul 2002, şi plata 
contribuţiilor pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de cult. 
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(3^1) Sumele prevăzute la aliniatul 
(3) se vor asigura în totalitate de la 
bugetul de stat. 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

82.  Art.4 lit. c) 
551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
 
lit.e) 
 
813,5 milioane lei pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, care se 
vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 

Art.4 lit. c) şi e)se modifică şi vor fi 
comasate,având lit.c) cu următorul 
cuprins: 
551,8 milioane lei destinate finanţării 
cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale, prevăzute în 
anexa nr.6,si 813,5 mil lei pentru 
finanţarea Programului infrastructurii 
si a unor baze sportive din spaţiul 
rural. Aceste sume vor fi  repartizate 
global prin Hotărâre de Guvern in 
mod echilibrat către toate judeţele 
tarii pe baza unor criterii legate de: 
lungimea şi starea tehnică a 
infrastructurii respective si alţi 
indicatori. Sumele globale aferente 
fiecărui judeţ vor fi repartizate pe 
unităţi administrativ-teritoriale de 
către consiliile  judeţene prin 
Hotărâre de Consiliu adoptată printr-
un vot minim de 2/3din membrii 
Consiliului Judeţean 
 
Autor: Senor PSD Marius Sorin Bota 

Art.4 lit.e) a fost comasat cu lit.c) şi 
am propus un nou alin. care să 
conducă la descentralizarea 
bugetară şi repartizarea judiciară a 
acestor fonduri bugetare la nivelul 
întregii ţări. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
de la art.4 lit.c si e au destinatii 
diferite, astfel: 
- sumele de la li.c sunt destinatae 
finantarii cheltuielilor privind 
drumurile judetene si comunale,  
- sumele de la li.e sunt pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii si a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural se reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
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cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

 
 

83.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
d) 2.001,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit 
prevederilor art. 33 alin.(3)-(7) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

Se propune modificarea art.4, lit.d), 
astfel: 
d) sumele pentru echilibrarea 
bugetelor locale ale comunelor, 
oraselor, municipiilor si judetelor se 
repartizeaza pe unitati administrativ 
teritoriale prin hotarare a consiliului 
judetean, pe criterii aprobate de 
acesta, prin derogare de la 
prevederile art.33 alin .(3)-(7) din 
Legea nr.273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioar  
Art.4.1. ARTICOL NOU 

Prevederile art.32 alin (1) –(4) din 
Legea 273/2003 cu modificarile si 
completarile ulterioare , se modifica 
dupa cum urmeaza: 

(1) Din impozitul pe venit 
calculat , incasat la bugetul 
de stat si neafectat de 
compensari, la nivelul 
fiecarei unitati administrativ-
teritoriale se aloca lunar, in 
termen de 5 zile lucratoare de 
la finele lunii in care s-a 
incasat acest impozit , o cota 
de 52%  la bugetele locale 
ale comunelor, oraselor si 
municipiilor pe al caror 

    - Alocarea directa a sumelor de 
echilibrare a bugetelor locale , de la 
Ministerul Finantelor prin Directiile 
Generale ale Finantelor Publice, 
prin excluderea consiliilor judetene 
ca organism intermediar in procesul 
de alocare a acestor sume 
reprezinta incalcarea principiului de 
baza al administratiei publice 
locale, cel al autonomiei locale, 
consfintit prin Constitutia Romaniei 
si prin Legea 215/2001 a 
administratiei publice locale si nu 
in ultimul rand expresia 
recentralizarii si politizarii 
administratiei publice locale ;  
  - Consiliul Judetean in calitatea sa 
de  autoritate a administratiei 
publice locale , format din alesi 
locali din intreg teritoriul judetului , 
printr-un vot legitim si democratic 
si din toate formatiunile politice , 
este cel mai in masura sa cunoasca 
realitatile si necesitatile  judetului , 
pentru ca la acest nivel se aproba o 
strategie de dezvoltare, iar 
realizarea acestei strategii necesita 
o sustinere  financiara 
corespunzatoare ; 
    - Strategia de dezvoltare  locala 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru 
care se propune modificarea, 
este o lege organică şi nu se 
poate modifica prin legile 
bugetare anuale (potrivit 
avizului Consiliul Legislativ). 
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teritoriu isi desfasoara 
activitatea platitorii de 
impozite, o cota de 20%  la 
bugetul local al judetului si o 
cota de 25 % intr-un cont 
distinct , deschis pe seama 
consiliilor judetene , la 
trezoreria municipiului 
resedinta de judet pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
ale comunelor , oraselor , 
municipiilor si al judetului , 
prin hotarare a consiliului 
judetean. 

(2) In executie , cota de 25% se 
vireaza intr-un cont distinct 
pe seama consiliului judetean 
, la trezoreria municipiului 
resedinta de judet si se 
repartizeaza pe unitati 
administrativ teritoriale , 
pentru echilibrarea bugetelor 
municipiilor, oraselor, 
comunelor si judetului, prin 
hotarare a consiliului 
judetean  

 
pe criterii aprobate de acestea , 
27% pentru bugetul judetului si 
73% pentru bugetele unitatilor 
administrativ teritoriale. 
(3) Cota de 97% din impozitul 

pe venit pentru municipiul 

ce se realizeaza la nivel de judet  
trebuie sa tina cont de strategia de 
dezvoltare elaborata de fiecare 
unitate administrativ teritoriala, 
avand in vedere faptul ca nu toate 
consiliile locale pornesc de la 
acelasi nivel de dezvoltare 
(drumuri, alimentari cu apa, 
canalizare, scoli, sedii primarii 
etc.) ;  
  - Directia Generala a Finantelor 
Publice este un serviciu 
deconcentrat, care nu poate prelua 
atributiile unei autoritati locale, 
cum este consiliul judetean , ca 
autoritate deliberativa ;  
    -      Se asigura transparenta 
repartizarii sumelor defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat 
catre bugetele locale prin faptul ca 
sedintele de aprobare ale Consiliilor 
judetene sunt sedinte publice, 
hotararile acestuia fiind supuse 
procesului de publicare atat in 
Monitorul Oficial al Judetului , cat 
si pe site-ul propriu . 
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Bucuresti se repartizeaza , in 
termenul prevazut la alin.(1), 
astfel: 30% la bugetele locale 
ale sectoarelor municipiului 
Bucuresti, 52% la bugetul 
local al municipiului 
bucuresti si 15% intr-un cont 
distinct deschis pe seama 
Municipiului Bucuresti la 
Trezoreria Municipiului 
Bucuresti, pentru echilibrarea 
bugetelor locale ale 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti. 

In executie , cota de 15% se vireaza 
intr-un cont distinct pe seama 
Consiliului General al Municipiului 
Bucuresti , si se repartizeaza pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
sectoarelor si municipiului Bucuresti, 
prin hotarare a consiliului general pe 
criterii aprobate de acesta , 27% 
pentru bugetul municipiului 
Bucuresti si 73% pentru bugetele 
sectoarelor. 
 
Sursa de finanţare:  
Autori: Senator PSD Sova Dan, 
deputat PSD Draghici Mircea 
Gheorghe 

84.  Legea bugetului de stat pe anul 
2010  
Art.4 – Din taxa pe valoarea 

Se propune modificarea Prevederilor 
art.4 din Legea bugetului de stat pe 
anul 2010, după cum urmează: 

 Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
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adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
     … 
        d) 2.001,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit 
prevederilor art. 33 alin. (3)-(7) din 
Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legea finanţelor publice locale nr. 
273/2006 cu modificările şi 

 
 
(Varianta 1) 
 
Legea bugetului de stat pe anul 2010  
Art.4 – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 milioane 
lei sume defalcate pentru bugetele 
locale, din care: 
… 
     d) 2.001,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale, prin 
hotărâre a consiliului judeţean, pe 
criterii aprobate de acestea, prin 
derogare  de  la prevederile art. 33 
alin.(3)-(7) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 
(Varianta 2) 
 
Legea bugetului de stat pe anul 2010  
Art.4 – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 milioane 
lei sume defalcate pentru bugetele 
locale, din care: 
       d) 2.001,0 milioane lei pentru 

publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru 
care se propune modificarea, 
este o lege organică şi nu se 
poate modifica prin legile 
bugetare anuale (potrivit 
avizului Consiliul Legislativ). 
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completările ulterioare 
ART. 33 
Alocarea cotelor şi sumelor 
defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat 
   … 
   (4) Pentru repartizarea sumelor 
defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pentru echilibrarea 
bugetelor locale, conform 
prevederilor alin. (3) lit. a), 
direcţiile generale ale finanţelor 
publice judeţene procedează astfel: 
     … 
    f) sumele stabilite pe fiecare 
unitate administrativ-teritorială în 
parte în urma derulării celor două 
etape de echilibrare, precum şi pe 
judeţ şi municipiul Bucureşti vor fi 
diminuate cu gradul de necolectare, 
prin înmulţirea cu coeficientul 
subunitar, calculat ca raport între 
suma impozitelor şi taxelor locale, 
chiriilor şi redevenţelor încasate în 
anul financiar anterior încheiat şi 
suma impozitelor şi taxelor locale, 
chiriilor şi redevenţelor de încasat 
în anul financiar anterior încheiat. 
La calculul gradului de necolectare 
nu se iau în considerare creanţele 
fiscale aflate în litigiu; 
    g) sumele reţinute potrivit lit. f) 
vor fi repartizate conform alin. (3) 

echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit 
prevederilor art. 33 alin. (3)-(7) din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
cu modificarea art. 33 din Legea 
finanţelor publice locale nr. 
273/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare 
 
 
Legea finanţelor publice locale nr. 
273/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare 
ART. 33 
Alocarea cotelor şi sumelor defalcate 
din unele venituri  
ale bugetului de stat 
   … 
 
    (4) Pentru repartizarea sumelor 
defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pentru echilibrarea 
bugetelor locale, conform 
prevederilor alin. (3) lit. a), direcţiile 
generale ale finanţelor publice 
judeţene procedează astfel: 
     … 
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lit. b); 
    h) repartizarea sumelor conform 
lit. a) - f) se face de către directorul 
direcţiei generale a finanţelor 
publice judeţene sau al Direcţiei 
Generale a Finanţelor Publice a 
Municipiului Bucureşti, după caz, 
prin decizie ce se comunică 
prefectului, consiliului judeţean şi 
consiliilor locale din judeţ; 
     … 
    (5) Pentru repartizarea sumelor 
conform criteriilor prevăzute la 
alin. (3) lit. b), precum şi a celor 
prevăzute la alin. (4) lit. f) consiliul 
judeţean are obligaţia ca, în termen 
de 5 zile de la publicarea legii 
bugetului de stat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, să 
solicite în scris tuturor unităţilor 
administrativ-teritoriale din cadrul 
judeţului prezentarea de cereri 
pentru cofinanţarea programelor de 
dezvoltare locală care necesită 
cofinanţare locală. 

    f) se abrogă 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   g) se abrogă 
   
 
   h) repartizarea sumelor conform lit. 
a) - e) se face de către directorul 
direcţiei generale a finanţelor publice 
judeţene sau al Direcţiei Generale a 
Finanţelor Publice a Municipiului 
Bucureşti, după caz, prin decizie ce 
se comunică prefectului, consiliului 
judeţean şi consiliilor locale din 
judeţ; 
    … 
 
 
 
    (5) Pentru repartizarea sumelor 
conform criteriilor prevăzute la alin. 
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(3) lit. b), consiliul judeţean are 
obligaţia ca, în termen de 5 zile de la 
publicarea legii bugetului de stat în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, să solicite în scris tuturor 
unităţilor administrativ-teritoriale din 
cadrul judeţului prezentarea de cereri 
pentru cofinanţarea programelor de 
dezvoltare locală care necesită 
cofinanţare locală. 
 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
 

85.  Legea 273/2003 cu modificările şi 
completările ulterioare 
  ART. 32 
    Cote defalcate din impozitul pe 
venit 
    (1) Din impozitul pe venit 
încasat la bugetul de stat la nivelul 
fiecărei unităţi administrativ-
teritoriale se alocă lunar, în termen 
de 5 zile lucrătoare de la finele lunii 
în care s-a încasat acest impozit, o 
cotă de 47% la bugetele locale ale 
comunelor, oraşelor şi municipiilor 
pe al căror teritoriu îşi desfăşoară 
activitatea plătitorii de impozite, o 
cotă de 13% la bugetul local al 
judeţului şi o cotă de 22% într-un 
cont distinct, deschis pe seama 

Se propune modificarea Prevederilor 
art.32 alin (1) – (2) din Legea 
273/2003 cu modificările şi 
completările ulterioare, după cum 
urmează: 
 
 
(1) Din impozitul pe venit incasat la 
bugetul de stat la nivelul fiecărei 
unităţi administrativ-teritoriale se 
aloca lunar, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la finele lunii în care s-
a încasat acest impozit, o cota de 
52% la bugetele locale ale 
comunelor, oraşelor şi municipiilor 
pe al căror teritoriu isi desfăşoară 
activitatea plătitorii de impozite, o 
cota de 20% la bugetul local al 

 Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru 
care se propune modificarea, 
este o lege organică şi nu se 
poate modifica prin legile 
bugetare anuale (potrivit 
avizului Consiliul Legislativ). 
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direcţiilor generale ale finanţelor 
publice judeţene, la trezoreria 
municipiului reşedinţă de judeţ 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
ale comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi al judeţului. 
    (2) În execuţie, cota de 22% se 
alocă de către direcţiile generale ale 
finanţelor publice judeţene în 
termenul prevăzut la alin. (1), 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
ale comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţului, 
proporţional cu sumele repartizate 
şi aprobate în acest scop în bugetele 
respective, potrivit prevederilor art. 
33 alin. (3) - (5). 
 

judeţului şi o cota de 22% într-un 
cont distinct, deschis pe seama 
consiliilor judetene, la trezoreria 
municipiului resedinta de judeţ 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
ale comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi al judeţului, prin hotarare a 
consiliului judetean. 
(2) În execuţie, cota de 22% , se 
virează într-un cont distinct pe seama 
consiliului judeţean, la trezoreria 
municipiului reşedinţă de judeţ, şi se 
repartizează pe unităţi administrativ 
teritoriale, pentru echilibrarea 
bugetelor  municipiilor, oraşelor, 
comunelor şi judeţului, prin hotărâre 
a consiliului judeţean pe criterii 
aprobate de acestea, 27% pentru 
bugetul judetului si 73% pentru 
bugetele unitatilor administrativ 
teritoriale. 
 
 
 
 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 
 
 

86.  Legea bugetului de stat pe anul Se propune modificarea Legii  Se propune respingerea 
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2010  
 

bugetului de stat pe anul 2010 dupa 
cum urmeaza: 
 
 
Sumele destinate cheltuielilor de 
capital, din bugetele ministerelor, cu 
destinaţia infrastructură locală, se 
repartizează pe judeţe, ca anexe 
distincte la legea anuală de aprobare 
a bugetului de stat.  
 
sau 
 
În termen de 10 zile calendaristice de 
la aprobarea bugetului de stat, 
ministerele vor comunica judeţelor 
sumele destinate cheltuielilor de 
capital, din bugetele acestora, cu 
destinaţia pentru infrastructură locală 
 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 
 
 

amendamentului, întrucât 
bugetul de stat se bazează pe 
legislaţia în vigoare care prevede 
că programele respective se 
derulează în cursul anului, prin 
bugetele ministerelor.  
 

87.  Art.4, litera d).  Se propune modificarea art.4, lit.d) 
astfel: 
 
„d) 2001,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 

Repartizarea sumelor defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat 
se realizează de regulă prin decizie 
a directorului direcţiei generale a 
finanţelor publice judeţene, în cele 
mai multe cazuri numit pe criterii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru 
care se propune modificarea, 
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judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, se 
repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale prin 
hotărâre a consiliului judeţean, 
potrivit unor criterii specifice 
aprobate prin hotărâre a consiliului 
judeţean, prin excepţie de la 
prevederile Legii finanţelor publice 
locale nr.273/2006, după 
consultarea primarilor şi cu 
asistenţa tehnică de specialitate a 
direcţiei generale a finanţelor 
publice judeţene”. 
 
Autor amendament: 
Stanciu Anghel – deputat PSD Iaşi 
 

politice, însă Consiliul judeţean, 
conform principiului 
subsidiarităţii, este organ ales prin 
votul liber exprimat al cetăţenilor 
pe care îi reprezintă şi cunoaşte 
necesităţile de dezvoltare ale 
autorităţilor publice locale 
comunale, orăşeneşti, municipale. 

este o lege organică şi nu se 
poate modifica prin legile 
bugetare anuale (potrivit 
avizului Consiliul Legislativ). 
 

88.  Art.4, litera d).  Se propune modificarea art.4, lit.d) 
astfel: 
 
d) – 2010,1 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor şi judeţelor 
prevăzut în anexa 7, care se 
repartizează pe unităţi administrativ-
teritoriale potivit prevederilor art.33 
alin.(3)-(7)din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare precum şi pentru 
suplimentarea bugetului propriu al 
jud.Iaşi, poziţia 42 din anexa 7, 
pentru finanţarea proiectului de 

Iaşul, Capitala culturală a Moldovei  
nu beneficiază de un aeroport 
internaţional care să faciliteze 
atingerea obiectivului propus de a 
deveni un adevărat pol de creştere 
economică pentru întreaga zonă.  
Realizarea acestui obiectiv, în 
parteneriat public privat, necesită 
din partea Consiliului Judeţean Iaşi 
demararea acţiunilor de eliberare şi 
amenajare amplasament şi 
finalizarea proiectării conform 
studiului de prefezabilitate aprobat. 
În acest scop este necesar ca 
Guvernul să susţină această 
investiţie capitală pentru 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondurile alocate Ministerului 
Finantelor Publice au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2010 
- sursa de finantare propusa este 
imprecisa, nu se precizeaza in 
mod concret titlurile de 
cheltuieli, articolele si alineatele 
de la care urmeaza sa se opereze 
modificari. 
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investiţii „Dezvoltarea şi 
modernizarea Aeroportului 
Internaţional Iaşi”.  
 
Sursa de finanţare: 
Se propune suplimentarea sumei de 
2001,0 mil.lei cu 10000 mii lei de la 
Ministerul Finanţelor Publice, anexa 
3/16/02  cap.5001 titlu 01 cheltuieli 
generale. 
 
 
Autor amendament: 
Stanciu Anghel – deputat PSD Iaşi 
 

dezvoltarea regională cu minim 
10000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de eliberarea de sarcini a 
amplasamentului şi finalizarea 
proiectului. 

89.  Art.4, litera d).  Se propune modificarea art.4, lit.d) 
astfel: 
 
d) 2021,4198 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit 
prevederilor art.33 alin.(3)-(7) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Suplimentarea alocaţiei judeţului 
Iaşi cu suma de 20.419,80 mii lei, la 
Anexa 7 rezultând pentru jud.Iaşi o 
alocaţie totală de 88.485,8 mii lei 
(68066 + 20419,8)  

Situaţia specială a jud.Iaşi unde 
efectele crizei sunt resimţite cu 
acuitate în visteria localităţilor 
componente necesită un efort 
comun de solidaritate a celorlalte 
judeţe, prin acceptarea creşterii a 
alocaţiei necesare unei desfăşurări 
normale a activităţilor 
comunităţilor locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, cap.5001, 
grupa 50, art.0,1 
 
Autor amendament: 
Stanciu Anghel – deputat PSD Iaşi 
 

90.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
d) 2.001,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, care 
se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit 
prevederilor art. 33 alin.(3)-(7) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare          

d) 2.001,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale, prin 
hotărâre a consiliului judeţean, pe 
criterii aprobate de acestea, prin 
derogare  de  la prevederile art. 33 
alin.(3)-(7) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat: Gheorghe Antochi – PSD 
Deputat: Iulian Iancu – PSD Senator: 
Radu Cătălin Mardare –PSD 
Senator: Elena Mitrea – PSD + 
GRUPUL PARLAMENTAR PSD-
PC 
 

- crearea unei strategii de 
dezvoltare judeţeană şi încurajarea 
absorbţiei de fonduri structurale 
prin asigurarea cofinanţării; 
- posibilitatea consiliilor judeţene 
de a interveni asupra zonelor 
defavorizate sau asupra 
administraţiilor implicate în 
realizarea unor programe 
investiţionale majore. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru 
care se propune modificarea, 
este o lege organică şi nu se 
poate modifica prin legile 
bugetare anuale (potrivit 
avizului Consiliul Legislativ). 
 

91.  Art.4. Art.4. Considerăm necesar modificarea Se propune respingerea 
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d) 2.001,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit 
prevederilor art. 33 alin.(3)-(7) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 

d) 2.001,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale prin 
hotărâre a consiliului judeţean, 
prin derogare de la art. 33 alin.(3)-
(7) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
Art.4.1 – Prin derogare de la 
prevederile art.32 pct.1 şi 2, din 
Legea nr.273/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, suma 
din cota de 22% din impozitul pe 
venitul încasat la nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale, se 
virează în cont distinct pe seama 
consiliului judeţean, la trezoreria 
reşedinţă de judeţ, pentru 
echilibrarea bugetelor 
municipiilor, oraşelor, comunelor 
şi judeţului şi se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, pe criterii aprobate de 
acestea. 
 
Sursa de finanţare:   
Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 

acestui articol în varianta propusă, 
aducem următoarele argumente: 
Consiliul judeţean este este 
autoritatea care coordonează 
activitatea unităţilor administrativ-
teritoriale, este cea care face 
strategia de dezvoltare durabilă a 
judeţului, singura în măsură să 
aprecieze direcţiile de dezvoltare 
prioritare la nivel de judeţ, cunoaşte 
problemele cu care se confruntă 
fiecare consiliu local în parte. 

amendamentului, întrucât Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru 
care se propune modificarea, 
este o lege organică şi nu se 
poate modifica prin legile 
bugetare anuale (potrivit 
avizului Consiliul Legislativ). 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 69 -

 
Autori: deputaţi UDMR Erdei D. 
István, Lakatos Péter 

92.  Art.4  lit.e) 
 
 

Suplimentarea la art. 4, alin e) cu 
suma de 200 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de dezvoltare 
a infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, care se vor 
repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive 
din spaţiul rural, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 
Autori: deputaţi Cristian Sorin 
Dumitrescu, Angel Tîlvăr, Nicolae 
Cirpian Nica şi senator Miron Tudor 
Mitrea – PSD+PC 
 

Suplimentarea este necesara pentru 
finalizarea obiectivelor de investitii 
incepute inca din 2008, dar care su 
fost subfinantate atat in cursul 
anului 2008 cat si in cursul anului 
2009. Pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, care se 
vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
Sursă de finanţare:  
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

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

Fondul de rezerva la dispozitia 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Guvernului 
 
Autor: Mihai Banu, deputat PNL 

bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

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

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

95.  Art.4, lit.e) Se propune suplimentarea cu suma 
de 124 mii lei pentru construire baza 
sportiva, sat Filipeni, comuna 
Filipeni, judetul Bacau 
 
Autor: Mihai Banu, deputat PNL 
 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

96.  Art.4, lit.e) Se propune suplimentarea cu suma 
de 274.33 mii lei pentru continuare 
lucrari poduri si podete comuna 
Izvoru Berheciului, judetul Bacau 
 
Sursa de finanţare:  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autor: Mihai Banu, deputat PNL 
 

bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

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

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

98.  Art.4.– Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea cu suma 
de  1.000.mii lei pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului CONSTRUIRE BAZA 
SPORTIVA SAT ITESTI. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori  
Deputat PNL Mihai Banu 
Deputat PNL Ionel Palăr 
Senator PNL Gabriel Berca 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare.  
 

Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

99.  Art.4.– Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare.  
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul  Bacău, 
pentru obiectivul 
CONSTRUIRE PODETE , comuna 
Luizi Călugăra, cu suma de   120 mii 
lei  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori  
Deputat PNL Mihai Banu 
Deputat PNL Ionel Palăr 
Senator PNL Gabriel Berca 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

100 Art.4.– Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea pentru 
judeţul  Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului CONSTRUIRE POD 
SATUL BAHNASENI-STADIU 
S.F,  comuna Pîrjol, cu suma de 
3.000 mii lei  
 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare.  
 

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori  
Deputat PNL Mihai Banu 
Deputat PNL Ionel Palăr 
Senator PNL Gabriel Berca 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

101 Art.4.– Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare.  
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea  pentru 
judeţul  Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului REALIZARE BAZA 
SPORTIVA, comuna Bereşti-
Bistriţa, cu suma de   1.000 mii lei  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori  
Deputat PNL Mihai Banu 
Deputat PNL Ionel Palăr 
Senator PNL Gabriel Berca 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

102 Art.4.– Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentareab pentru 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 
judetene, avand in vedere starea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
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bugetele locale, din care: 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare.  
 

judeţul  Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului  BAZA SPORTIVA IN 
SATUL SIRETU, COM.SAUCESTI, 
JUD.BACAU comuna Săuceşti, cu 
suma de 690 mii lei   
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori  
Deputat PNL Mihai Banu 
Deputat PNL Ionel Palăr 
Senator PNL Gabriel Berca 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural 
 
 

avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

103 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Canalizare şi staţie 
de pompare”, Oraşul Simeria,   cu 
suma de 30.711 mii lei  RON 
 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
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cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

104 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul “ Constructie baza 
sportiva multifinctionala in 
localitatea General Berthelot, 
comuna General Berthelot – 770.000 
RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Consiliului Superior al Magistraturii 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Necesitatea crearii de condiţii de 
agrement 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Consiliului Superior al 
Magistraturii au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu.  
 

105 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul “Construire baza 
sportiva multifunctionala in 
localitatea Valisoara, comuna 
Valisoara – 1.000.000 RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Consiliului Superior al Magistraturii 

Necesitatea crearii de condiţii de 
agrement 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Consiliului Superior al 
Magistraturii au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu.  
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se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

 

106 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul “Construire baza 
sportiva multifunctionala in 
localitatea Harau, comuna Harau – 
440.000 RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Consiliului Superior al Magistraturii 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Necesitatea crearii de condiţii de 
agrement 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Consiliului Superior al 
Magistraturii au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu.  
 

107 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 

Necesitatea crearii de condiţii de 
agrement 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
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milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

pentru obiectivul « Amenajare Baza 
Sportiva in Loc. Santamarie Orlea » 
Com. Santamarie Orlea – 651597 
RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Consiliului Superior al Magistraturii 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

 poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Consiliului Superior al 
Magistraturii au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu.  
 

108 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Amenajare Baza 
Sportiva multifunctionala » Com 
Banita – 50000 RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Consiliului Superior al Magistraturii 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Necesitatea crearii de condiţii de 
agrement 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Consiliului Superior al 
Magistraturii au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu.  
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sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

109 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Amenajare Baza 
Sportiva in Loc. Baru » Com. Baru – 
500.000 RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Consiliului Superior al Magistraturii 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Necesitatea crearii de condiţii de 
agrement 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Consiliului Superior al 
Magistraturii au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu.  
 

110 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru „Lucrari de introducere apa si 
retea canalizare pentru localitatile 
Banpotoc, Barsau, Chimindia si 
Harau, comuna Harau – 750.000 
RON 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Bugetului Ministerului Public au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu.  
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baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Public 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

 

111 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Amenajare Baza 
sportiva multifunctionala » Loc. 
Bretea Romana – 700000 RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Public 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Necesitatea crearii de conditii de 
agrement 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Bugetului Ministerului Public au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu.  
 

112 Art.4. – Din taxa pe valoarea Se propune suplimentarea sumei Necesitatea crearii retelei de apa si Se propune respingerea, întrucât- 
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adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Retea Canalizare 
Valea Samgeorgoilui, Nadastia de 
Sus si Nadastia de jos » sate 
apartinatoare orasului Calan, - 
7525000 RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul Înaltei 
Curţi de Casaţie 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 

sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Bugetului Înaltei Curţi de 
Casaţie au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
 

113 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Pod peste Valea 
Bozului localitatea Boz”, COMUNA 
BRĂNIŞCA,   cu suma de  270,020  
mii lei  RON 
 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Îmbunatatirea conditiilor de  trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Administraţiei Prezidenţiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu.  
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infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

114 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Bază sportivă”, 
COMUNA BRĂNIŞCA,   cu suma 
de 525,000  mii lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Public 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Necesitatea crearii de conditii de 
agrement  
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Bugetului Ministerului Public au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu.  
 

115 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 

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

Necesitatea crearii de conditii de 
agrement  
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Bugetului Ministerului de 
Externe au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
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dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului de Externe 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
 

116 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Bază sportivă”, 
Oraş Haţeg,   cu suma de 425  mii lei  
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Public 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Necesitatea crearii de conditii de 
agrement  
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Bugetului Ministerului Public au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu.  
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 83 -

117 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Reabilitare retele 
apa- str Victoriei„ mun.Lupeni  cu 
suma de mii 13.12 lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
 

118 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Realizare 
Bransamente si racorduri la reteaua 
de apa si canalizare menajera in 
satele Baru si Petros, comuna Baru – 
2.500.000 RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
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Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

 

119 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Canalizare 
pluviala -Cartier Aeroport, din 
municipiul Petrosani „ cu suma de 
416.05 mii lei  RON 
 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
 

120 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru reabilitarea reţelelor 
de canalizare a apelor uzate oraş 
Haţeg, convenţia nr. 
1095/11.10.2007 în sumă de 1500 
mii lei 

Creşterea calităţii locuirii 
 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Bugetului Camerei Deputaţilor 
au fost dimensionate în 
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finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

 
 
Sursa de finantare: Bugetul Camerei 
Deputaţilor 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
 

121 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Extindere retea 
de apa potabila si canalizare sat 
Petros, comuna Baru 1.250.000 
RON 
 
 
Sursa de finantare: Bugetul Camerei 
Deputaţilor 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Bugetului Camerei Deputaţilor 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
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122 Art.4. – Din taxa pe valoarea 

adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru canalizare şi 
alimentare cu apă potabilă în 
localităţile  Nalat şi Silvaşu de Jos, 
convenţia nr. 3879/26.09.2007 cu 
suma de 1200 mii lei 
 
 
Sursa de finantare: Bugetul Camerei 
Deputaţilor 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Creşterea calităţii locuirii 
 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Bugetului Camerei Deputaţilor 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
 

123 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: extinderea reţelei de 
canalizare oraş Călan pentru strada 
Crişeni şi localitatea componentă  
Streisingeorgiu cu suma de 3446,8 
mii lei 
 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale  
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Bugetului Administratiei 
Prezidenţiale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu.  
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nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

Grup Parlamentar PNL 
 

124 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu apă 
localitatea Nalaţ şi canalizare, 
epurare ape menajere Silvaşu de Jos 
şi Nalaţ”, Oraşul Haţeg,   cu suma de 
3.846,994 mii lei  RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
 

125 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Retea alimentare 
apa potabila Sat Ponor si extindere 
retea canalizare si apa potabila in sat 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Secretariatului General al 
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e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

Galati » Com. Pui – 4000000 RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
 

126 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Retea canalizare 
sat Suseni » Com. Rau de Mori – 
12900000 RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale  
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Administraţiei Prezidenţiale al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
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ulterioare. 
 

127 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu apă 
potabilă în sistem centralizat”, 
COMUNA Buceş,   cu suma de 655 
mii lei  RON 
 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale  
 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Administraţiei Prezidenţiale al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
 

128 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Extindere şi 
modernizare reţea de canalizare ape 
uzate menajere„ in satele Teliucu 
Inferior, Cinciş-Cerna, Teliucu 
Superior, Comuna Teliucu Inferior, 
cu suma de 1.532,512  mii lei  RON 
 
 
Sursa de finantare: Bugetul 

Necesitatea finalizării retelei de apa 
si canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Administraţiei Prezidenţiale al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
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potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

Administratiei Prezidenţiale  
 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

129 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Bransamente apa-canal  
blocul 21 strada Independentei- Cota 
parte CLO din oraşul Călan cu suma 
de 50 mii lei 
 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale  
 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Administraţiei Prezidenţiale al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
 

130 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Reabilitare Camin 
Cultural”, COMUNA Densuş,   cu 

Necesitatea finalizarii obiectivului 
de investitii de importanta culturala 
 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
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………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

suma de 500 mii lei  RON 
 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Serviciului de Transmisiuni Speciale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Bugetului Serviciului de 
Transmisiuni Speciale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu.  
 

131 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul Reabilitare si 
modernizare camin cultural satul 
Visca, comuna Vorta – 1.000.000 
RON 
 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Serviciului de Transmisiuni Speciale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Necesitatea finalizarii obiectivului 
de investitii de importanta culturala 
 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Bugetului Serviciului de 
Transmisiuni Speciale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu.  
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Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

132 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Amenajare Baza 
sportiva multifunctionala » Com. Pui 
– 500000 RON 
 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Serviciului de Transmisiuni Speciale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Necesitatea crearii de conditii de 
agrement 
 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Bugetului Serviciului de 
Transmisiuni Speciale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu.  
 

133 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul “Construire camin 
cultural localitatea Sarmizegetusa, 
comuna Sarmizegetusa – 700.000 
RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Serviciului de Transmisiuni Speciale 
 

Necesitatea finalizarii obiectivului 
de investitii de importanta culturala 
 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Bugetului Serviciului de 
Transmisiuni Speciale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu.  
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eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

134 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru „Lucrari de introducere apa si 
retea canalizare localitatile 
Paucinesti si Zeicani, comuna 
Sarmizegetusa – 1.600.000 RON 
 
Sursa de finantare: Bugetul Camerei 
Deputaţilor  
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Bugetului Camerei Deputaţilor  
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu.  
 

135 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Reabilitare cămin 

Necesitatea finalizarii obiectivului 
de investitii de importanta culturala 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
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bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

cultural„ Comuna Sarmizegetusa, 
suma de 150 mii lei  RON 
 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Serviciului de Transmisiuni Speciale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

 deoarece fondurile alocate  
Bugetului Serviciului de 
Transmisiuni Speciale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu.  
 

136 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Reabilitare cămin 
cultural„ in satul Hobiţa Grădişte, 
Comuna Sarmizegetusa, cu suma de 
cu suma de 350 mii lei  RON 
 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Necesitatea finalizarii obiectivului 
de investitii de importanta culturala 
 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Administratiei Prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu.  
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cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

137 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Reabilitare cămin 
cultural„ in satul Breazova, Comuna 
Sarmizegetusa, cu suma de cu suma 
de 150 mii lei  RON 
 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Necesitatea finalizarii obiectivului 
de investitii de importanta culturala 
 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate  
Administratiei Prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu.  
 

138 Art. 4, lit. e) – Legea bugetului de 
stat 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Canalizarea 
in cinci sate” com. Bunesti, jud. 
Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
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139 Art. 4 lit. e) 

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

Se propune alocarea prin Programul 
de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural a 
unor sume pentru următorul obiectiv 
de investiţii: 
 
* Suma de 700 mii lei pentru 
finalizare construcţie Bază sportivă 
multifunctională tip II, Scorţaru Nou,  
Jud. Brăila; 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Inexistenţa unei baze sportive în 
această localitate împiedică 
organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi 
sportive precum şi organizarea unor 
evenimente de altă natură. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât;   
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
-sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

140 Art. 4 lit. e) 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural   

Se propune alocarea prin Programul 
de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural a 
unor sume pentru următorul 
obiective de investiţii: 
 * suma de 740 mii lei pentru 
construcţia unui    stadion comuna 
Galbenu, jud. Brăila; 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Inexistenţa unei baze sportive în 
această localitate împiedică 
organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi 
sportive precum şi organizarea unor 
evenimente de altă natură. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât;   
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
-sumele pentru finanţarea 
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Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

141 Art. 4 lit. e) 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural   

  Se propune alocarea sumei de 350 
mii lei pentru construcţia unui  
stadion comunal tip I, comuna 
Ciocile, jud. Brăila.  
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Inexistenţa unei baze sportive în 
această localitate împiedică 
organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi 
sportive precum şi organizarea unor 
evenimente de altă natură. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât;   
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
-sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

142 Art. 4 lit. e) 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural   

Se propune alocarea sumei de 2200 
mii lei  pentru lucrări de modernizare 
la obiective de poduri şi podeţe în sat 
Spiru Haret, comuna Berteştii de Jos, 
Jud. Brăila. 
 
Sursa de finanţare 

Susţinerea acestor investiţii este 
necesară pentru dezvoltarea 
infrastructurii în spaţiul rural. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât;   
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
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Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
-sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

143 Art. 4, lit. e), Programul de 
dezvoltarea infrastructurii şi a unor 
baze sportive din mediul rural 
Poziţia 31, jud. Prahova 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul  
„ Drumuri orăsenesti si trotuare” în 
orasul Băicoi, cu suma de 6000 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare:   
Îmbunătăţirea sistemului de colectare 
a taxelor şi impozitelor la bugetul de 
stat 
 
Autori:  
Deputat PNL: Graţiela Gavrilescu 
 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii comunei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât;   
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
-sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

144 Art. 4, lit. e), Programul de 
dezvoltarea infrastructurii şi a unor 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
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baze sportive din mediul rural 
Poziţia 31, jud. Prahova 
 

pentru obiectivul „Studii de 
fezabilitate pentru trei poduri peste 
DN1 (la intersecţia DN1 cu str. 
Înfrăţirii,  la intersecţia DN1 cu  str. 
„9 mai”, la intersecţia DN1 cu DJ 
370 (spre Floreşti), oraşul Băicoi, cu 
suma de 120 mii lei 
 
Sursa de finanţare:   
Îmbunătăţirea sistemului de colectare 
a taxelor şi impozitelor la bugetul de 
stat 
 
Autori:  
Deputat PNL: Graţiela Gavrilescu 

de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii comunei. 
 

precizeaza concret sursa de 
acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizam ca o mai 
buna colectare a taxelor si 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificata incat sa 
poata constitui sursa de 
finantare. 
Sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

145 Art. 4, lit. e), Programul de 
dezvoltarea infrastructurii şi a unor 
baze sportive din mediul rural 
Poziţia 31, jud. Prahova 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Constructie pod 
peste râul Provita”,  cu suma de 4200 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare:   
Îmbunătăţirea sistemului de colectare 
a taxelor şi impozitelor la bugetul de 
stat. 
 
Autor:  
Deputat PNL: Graţiela Gavrilescu 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii comunei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza concret sursa de 
acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizam ca o mai 
buna colectare a taxelor si 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificata incat sa 
poata constitui sursa de 
finantare. 
Sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
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146. Art 4, lit e 

Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
Poziţia 31, jud. Prahova 

Se propune suplimentarea sumei 
repartizate judeţului Prahova, pentru 
obiectivul „Amenajări trotoare în 
satele Măgureni, Lunca Prahovei, 
Cocorăşti Caplii” , cu suma de 4200 
mii lei  
 
Sursa de finanţare:  Înbunătăţirea 
sistemului de colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat 
 
Autori: deputat PNL Graţiele 
Gavrilescu 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţări acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii comunei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza concret sursa de 
acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizam ca o mai 
buna colectare a taxelor si 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificata incat sa 
poata constitui sursa de 
finantare. 
Sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

147. Art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
Poziţia 31, jud. Prahova 

Se propune suplimentarea sumei 
repartizate judeţului Prahova, pentru 
obiectivul „Studii de fezabilitate 
pentru trei poduri peste DN1 (la 
inretsecţia DN1 cu str. Înfrăţirii, la 
intersecţia DN1 cu str. 1 mai, lai 
inretsecţia DN1 cu DJ 370 spre 
Floreşti)” în oraşul Băîcoi, cu suma 
de 120 mii lei  
 
Sursa de finanţare:  Înbunătăţirea 
sistemului de colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat 
 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţări acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii comunei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza concret sursa de 
acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizam ca o mai 
buna colectare a taxelor si 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificata incat sa 
poata constitui sursa de 
finantare. 
Sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
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Autori: deputat PNL Graţiele 
Gavrilescu 

reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

148. Art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
Poziţia 31, jud. Prahova 

Se propune suplimentarea sumei 
repartizate judeţului Prahova, pentru 
obiectivul „Drumuri orăşeneşti şi 
trotoare” în oraşul Băîcoi, cu suma 
de 6000 mii lei  
 
Sursa de finanţare:  Înbunătăţirea 
sistemului de colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat 
 
Autori: deputat PNL Graţiele 
Gavrilescu 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţări acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii comunei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza concret sursa de 
acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizam ca o mai 
buna colectare a taxelor si 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificata incat sa 
poata constitui sursa de 
finantare. 
Sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

149. Art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Anexa 7, Poziţia 24, judeţul Iaşi 
 
Se propune suplimentarea sumei 
repartizate judeţului Iaşi cu suma de 
59 mii lei pentru următorul obiectiv 
de investiţii, inclus în Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din mediul rural, 
instituit prin O.G. 7/2006 : 
 
„Pod pe drum comunal in sat 

Suma solicitată este destinată 
achitării datoriilor restante către 
executantul lucrărilor. 
 
Finalizarea obiectivului de investiţii 
respectiv este de necesitate maximă 
pentru dezvoltarea infrastructurii 
comunale şi asigurarea unor 
condiţii decente de deplasare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Todirel, comuna Barnova, jud. Iaşi” 
 
Sursa de finanţare:   
Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

150 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune alocarea sumei de 1800 
mii lei pentru obiectivul „Staţie de 
epurare pentru ape uzate” comuna 
Grădinari, Judeţul Giurgiu 
 
Sursa de finanţare:Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi Turismului 
 
Iniţiator: Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite 

Îmbunatăţirea condiţiilor de trafic Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
Sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 
 

151 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
e) 813,5 milioane lei pentru 

Se propune alocarea sumei de 1900 
mii lei pentru obiectivul „Pod peste 
râul Dâmboviţa” comuna Cosoba, 
Judeţul Giurgiu 
 

Îmbunatăţirea condiţiilor de trafic Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
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finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Sursa de finanţare:Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi Turismului 
 
Iniţiator: Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite 

Regionale şi Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
Sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 

152 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune alocarea sumei de 800 
mii lei pentru obiectivul „Baza 
sportiva multifuncţională tip II” 
comuna Mihai Bravu, Judeţul 
Giurgiu 
 
Sursa de finanţare:Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Iniţiator: Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite 

Necesitatea creerii de condiţii de 
agrement 

Se propune respingerea, întrucât- 
întrucât sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 

153 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 

Se propune alocarea sumei de 400 
mii lei pentru obiectivul „Baza 

Necesitatea creerii de condiţii de 
agrement 

Se propune respingerea, întrucât- 
întrucât sursa de finanţare 
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milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

sportiva multifuncţională tip II” 
comuna Săbăreni, Judeţul Giurgiu 
 
Sursa de finanţare:Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Iniţiator: Senator Vasile Mustăţea 
Grupurile parlamentare reunite 

propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 

154 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 6400 
mii lei pentru sistematizarea 
canalizării în comuna Munteni, 
Judetul Galati.  
 
 Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare în comună. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

155 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 500 mii lei, pentru reabilitarea 
podurilor si podeţelor din comuna 
Folteşti, Judeţul Galaţi. 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
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Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

 infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

156 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 1000 
mii lei pentru realizarea reţelei de 
canalizare şi a staţiei de epurare în 
comuna Costache Negri, Judeţul 
Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

157  
 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 650 mii lei pentru construirea unei 
baze sportive multifuncţionale tip.2, 
în comuna Corod, Judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
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Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

 
 

158  
Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 612 
mii lei pentru construirea unei  baze 
sportive multifuncţionale din comuna 
Costache Negri, Judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

159 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 400 mii lei, pentru refacerea 
Podului peste pârâul Corozel,sat 
Blinzi, Judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru evitarea de inundatii care ar 
putea avea consecinte grave asupra 
comunitatii se impune reabilitarea 
podului peste paraul Corozel. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

160 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 40 mii lei, pentru amenajarea şi 
modernizarea terenului de sport, sat 
Blinzi, comuna Corod, Judeţul Galaţi 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
scolare sportive a elevilor este 
necesară amenajarea unui teren 
şcolar şi dotat corespunzător, care 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
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Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

să asigure  elevilor condiţiile 
optime şi mai ales  siguranţa 
necesară în desfăşurarea 
activităţilor sportive. 
 
 

infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

161 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 500 mii lei, pentru construire unei 
baze sportive multifuncţională tip 2 
în comuna Foltesti, jud. Galaţi –
comuna Folteşti, Judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

162 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 600 mii lei, pentru  sala de 
gimnastică, Com. Negrilesti, Judeţul 
Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unei baze sportive, 
amenajate şi dotate corespunzător, 
care să asigure condiţiile optime şi 
mai ales  siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
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Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

 

163 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 6100 mii lei, pentru reţelele de 
canalizare şi staţie de epurare în 
comuna Negrileşti, Judeţul Galaţi 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

164 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 612 mii lei, pentru baza sportivă 
multifunctionala în comuna 
Negrilesti, Judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unei baze sportive, 
amenajate şi dotate corespunzător, 
care să asigure condiţiile optime şi 
mai ales  siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

165 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 350 mii lei pentru  constructia 
unei baze sportive multifunctionala 
in comunaVladesti, Judeţul Galaţi 
 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unei baze sportive, 
amenajate şi dotate corespunzător, 
care să asigure condiţiile optime şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
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Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

mai ales  siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual. 
 
 

sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

166 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 150 mii lei pentru  intocmirea 
studiului de fezabilitate”Construire 
canalizare si statie de epurare in 
comuna Vladesti, Judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL  

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

167 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 11000 mii lei pentru canalizare şi 
alimentare cu apă, Odaia 
Manolache,comuna Vînători, Judeţul 
Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
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Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

apă la standarde de calitate. 
 
 

168 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei in valoare 
de. 400 mii lei, pentru construirea 
bazei sportive multifuncţionale 
model tip II în comuna Şendreni, 
Judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

169 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 250 mii lei, pentru realizarea unei 
baze sportive multifuncţionale în 
comuna Cuza – Vodă, Judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

170 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 

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

Aceasta baza sportiva este necesara 
pentru organizarea de competiţii 
locale, concursuri şcolare, alte 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
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sportive din spaţiul rural comuna Drăguşeni, Judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

activităţi sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de 
altă natură de care urmează să 
beneficieze comunitatea locala. 
 
 

Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

171 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 680 mii lei, pentru construire 
sistem public de alimentare cu apă în 
comuna Oancea, Judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

172 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sume de 500 mii 
lei, pentru construirea unei  baze 
sportive tip II în comuna Oancea, 
Judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
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Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

 

173 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei 600 mii 
lei, pentru podeţ Coasta Lupei L= 8 
m peste Valea Lupei, comuna 
Nicoreşti, Judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Realizarea investiţiei este de natură 
să favorizeze şi să uşureze traficul 
în comună. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

174 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei 800 mii 
lei, pentru refacerea podului de beton 
armat peste pârâul Valea Rea, 
comuna Nicoreşti, Judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Proiectul are realizate documentatia 
de proiectare si anume, studiul de 
fezabilitate, documentatia de avize 
si  CU. Realizarea investiţiei este 
de natură să favorizeze şi să 
uşureze traficul în comună. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

175 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 

Se propune alocarea sumei de 2000 
mii lei, pentru dezvoltarea 
infrastructurii tehnico – edilitare în 

Pentru îmbunătăţirea infrastruc-turii 
de utilităţi publice. Proiectul este in 
derulare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
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sportive din spaţiul rural comuna Ţepu (pod din beton armat 
peste pârâul Berheci şi punte 
pietonală în zona Râpa Morii peste 
pârâul Berheci); în comuna Ţepu, 
Judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL  

 
 

Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

176 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 400 
mii lei, pentru reţea de canalizare în 
comuna Ţepu, Judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru asigurarea tuturor 
gospodariilor conditii de viata mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare. 
Proiect in derulare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

177 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural  

Se propune alocarea sumei de 400 
mii lei pentru amenajarea bazei 
sportive multifuncţionale a comunei 
Braniştea, Judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
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Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

 
 

hotărâre a Guvernului. 
 

178 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 90  mii lei pentru finalizarea 
investiţie”Modernizare alimentare cu 
apă în sistem centralizat, sat 
Braniştea. Comuna Braniştea, 
Judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

179 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 600 
mii lei pentru amenajarea bazei 
sportive multifuncţionale de tip II, a 
comunei Lieşti, Judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
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Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

180 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural  

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 1200 mii lei pentru construirea 
unei baze sportive multifuncţionale 
tip.2, în comuna Nicoreşti, Judeţul 
Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
scolare sportive a elevilor este 
necesară amenajarea unei baze 
sportive, amenajat şi dotat 
corespunzător, care să asigure 
elevilor  condiţiile optime şi mai 
ales  siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sport În 
prezent se derulează procedura de 
atribuire a contractului de execuţie  
a lucrării. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

181 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 4000 
mii lei pentru realizarea staţiei de 
epurare a apelor uzate în comuna 
Negrileşti , Judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodariilor conditii de viata mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea statiei de epurare, 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

182. Art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Anexa 7, Poziţia 24, judeţul Iaşi 
 
Se propune suplimentarea sumei 
repartizate judeţului Iaşi cu suma de 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unui teren de sport, 
amenajat şi dotat corespunzător, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 116 -

280 mii lei pentru următorul obiectiv 
de investiţii, inclus în Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din mediul rural, 
instituit prin O.G. 7/2006 : 
 
„Teren sport  în satul Sorogari, 
comuna Aroneanu, jud. Iaşi” 
 
Sursa de finanţare:   
Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

care să asigure condiţiile optime şi 
mai ales  siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive în 
echipă  şi/sau  pentru antrenamentul 
individual. 
 
 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

183. Art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru lucrările de construcţie 
a unei baze sportive tip 1 în comuna 
Tomeşti, jud. Iaşi.  
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget  
 
Autori: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unei baze sportive, 
amenajate şi dotate corespunzător, 
care să asigure condiţiile optime şi 
mai ales  siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

184. Art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Iaşi cu suma de 500 
mii lei pentru următorul obiectiv de 

Pentru îmbunătăţirea calităţii 
mediului se impune construirea de 
noi spaţii verzi în comuna 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
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sportive din spaţiul rural investiţii, inclus în Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din mediul rural, 
instituit prin O.G. 7/2006 : 
 „Amenajare parc agrement, comuna 
Scheia, jud. Iaşi"  
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

menţionată. 
 
 

Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

185. Art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 700 
mii pentru construirea unei baze 
sportive tip 1 în comuna Şcheia, jud. 
Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unei baze sportive, 
amenajate şi dotate corespunzător, 
care să asigure condiţiile optime şi 
mai ales  siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

186. Art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 600 
mii lei pentru construirea unei baze 
sportive tip 1 în comuna Rediu, jud. 
Iaşi.  
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unei baze sportive, 
amenajate şi dotate corespunzător, 
care să asigure condiţiile optime şi 
mai ales  siguranţa necesară în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
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prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

desfăşurarea activităţilor sportive în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual. 
 
 

reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

187. Art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Anexa 7, Poziţia 24, judeţul Iaşi 
 
Se propune suplimentarea sumei 
repartizate judeţului Iaşi cu suma de 
2800 mii lei pentru următorul 
obiectiv de investiţii, inclus în 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive 
din mediul rural, instituit prin O.G. 
7/2006 : 

 
„101 poduri şi podeţe în comuna 
Mogosesti-Iasi, jud. Iaşi” 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Finalizarea obiectivului de investiţii 
respectiv este de necesitate maximă 
pentru dezvoltarea infrastructurii 
comunale şi asigurarea unor 
condiţii decente de deplasare. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

188. Art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru construirea unei baze 
sportive tip 1, comuna Mogoşeşti 
Iaşi, jud. Iaşi.  

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unei baze sportive, 
amenajate şi dotate corespunzător, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
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Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 
 

care să asigure condiţiile optime şi 
mai ales  siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
 
 

infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

189. Art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 281mii 
lei pentru construcţie unei baze 
sportive multifuncţionale în comuna 
Mironeasa, jud. Iaşi 
  
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unei baze sportive, 
amenajate şi dotate corespunzător, 
care să asigure condiţiile optime şi 
mai ales  siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

190. Art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Anexa 7, Poziţia 24, jud. Iaşi  
 
Se propune alocarea sumei de 2150 
mii lei pentru realizarea obiectivului 
de investiţii „Pod armat peste paraul 
Ursita si 28 de podete, comuna 
Mironeasa, jud. Iaşi”. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispoziţia 

Suma reprezintă totalul dintre 
datoriile către executantul lucrării şi 
necesarul pentru finalizarea 
investiţiei. 
 
Din valoarea contractului de 
lucrări, restul de executat este de 
2841 mii lei iar în prezent sunt 
datorii către executantul lucrării de 
9 mii lei.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 
 
 
 
 

 
Finalizarea obiectivului de investiţii 
respectiv este de necesitate maximă 
pentru dezvoltarea infrastructurii 
comunale şi asigurarea unor 
condiţii decente de deplasare. 
 
 

în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

191. Art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 750 
mii lei necesară realizării următorului 
obiectiv de investiţii : „Construcţie 
bază sportiva, teren de handbal, 
comuna Grajduri, jud. Iaşi"  
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget  
 
Autori: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unei baze sportive, 
amenajate şi dotate corespunzător, 
care să asigure condiţiile optime şi 
mai ales  siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

192. Art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 480 
mii lei necesară realizării următorului 
obiectiv de investiţii : „Construcţie 
bază sportiva, teren de fotbal şi pista 
de alergare, comuna Grajduri, jud. 
Iaşi"  
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unei baze sportive, 
amenajate şi dotate corespunzător, 
care să asigure condiţiile optime şi 
mai ales  siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
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prevazută în buget / Fondul de 
rezerva la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

pentru antrenamentul individual 
 
 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

193. Art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Anexa7, Poziţia 24, judeţul  Iaşi  
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iaşi, în 
vederea finalizării lucrărilor la 
obiectivul de investiţii „Construire 
poduri din beton armat peste paraul 
Dobrovat în punctele Manastire şi 
Stejar, comuna Dobrovăţ, jud. Iaşi”, 
cu suma de 36 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Finalizarea obiectivului de investiţii 
respectiv este de necesitate maximă 
pentru dezvoltarea infrastructurii 
comunale şi asigurarea unor 
condiţii decente de deplasare. 
 
Investiţia de află în curs de 
derulare. Suma solicitată reprezintă 
valoarea rămasă de decontat 
(inclusiv TVA). 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

194 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 

Se propune alocarea sumei de 3600 
mii lei pentru înfiinţarea sistemului 
de canalizare în zona est a comunei 

Pentru a asigura tuturor 
gospodariilor conditii de viata mai 
bune sunt absolut necesare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
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sportive din spaţiul rural Nicoreşti, Judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

introducerea sistemuli de canalizare 
si a statiei de epurare, 
 
 

Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

195 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru amenajarea bazei 
sportive multifuncţionale a comunei 
Munteni, Judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
sumele pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

196 Art. 4 lit. e Capitolul I, Secţiunea a 
2a  
 Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural   

Se propune alocarea sumei de 1.110, 
756 mii lei pentru obiectiv de 
investiţii-Extindere reţea apă şi 
canalizare în spaţiul rural aferent 
municipiului Topliţa, jud Harghita. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Acestă sumă este necesară pentru 
finalizare obiectivului de investţii 
menţionat.  
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

197 Art. 4 lit. e Capitolul I, Secţiunea a 
2a  
 Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural   

Se  propune  alocarea sumei de 345 
mii lei pentru construire bază 
sportivă multifuncţională în spaţiul 
rural aferent municipiului Topliţa, 
Jud Harghita. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Acestă sumă este necesară pentru 
finalizare obiectivului de investţii 
menţionat.  
 
 
 
. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

198 Art.4, lit.e) Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune suplimerntarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Valcea , in 
vederea realizarii obiectivului 
„Construirea unei baze sportive cu 
teren de fotbal şi pistă de atletism”, 
in comuna Alunu, cu suma de  100 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
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mii lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autor: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

199 Art.4, lit.e) Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune suplimerntarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Valcea , in 
vederea realizarii obiectivului 
„Construire baza sportiva”, in 
comuna Muiereasca,   cu suma de  
450 mii lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autor: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

200 Art.4, lit.e) Pozitia 40, Judetul Valcea

Se propune suplimerntarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Valcea , in 
vederea realizarii obiectivului 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
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„Construirea unei baze sportive cu 
teren de fotbal şi pistă de atletism”, 
in comuna Budesti, cu suma de  450 
mii lei.  

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 

Autor: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

 

 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

201 Art.4, lit.e) Pozitia 40, Judetul Valcea 
 
Se propune suplimerntarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Valcea , in 
vederea realizarii obiectivului 
„Amenajare bază sportivă” in 
comuna Ciineni, cu suma de  170 mii 
lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autor: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

202 Art.4, lit.e) Pozitia 40, Judetul Valcea Sumele sunt necesare pentru Se propune respingerea 
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 Se propune suplimerntarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Valcea , in 
vederea realizarii obiectivului 
,,Costruire poduri si podete” in 
comuna Galicea, cu suma de 600 mii 
lei.  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autor: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
 

amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

203 Art.4, lit.e) Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune suplimerntarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Valcea , in 
vederea realizarii obiectivului 
„Construirea unei baze sportive cu 
teren de fotbal şi pistă de atletism”, 
in comuna Golesti,   cu suma de  450 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autor: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
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Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

hotărâre a Guvernului. 
 

204 Art.4, lit.e) Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune suplimerntarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Valcea , in 
vederea realizarii obiectivului 
„Construirea unei baze sportive cu 
teren de fotbal şi pistă de atletism”, 
in comuna Gradistea, ,    cu suma de  
300 mii lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autor: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

205 Art.4, lit.e) Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune suplimerntarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Valcea , in 
vederea realizarii 
obiectivului,,Costruire poduri si 
podete” in comuna Malaia, cu suma 
de 300 mii lei.  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autor: 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
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Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

206 Art.4, lit.e) Pozitia 40, Judetul Valcea 
e propune suplimerntarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Valcea , in 
vederea realizarii obiectivului 
„Construire baza sportiva”, in 
comuna Mitrofani,    cu suma de  450 
mii lei.  
 
Autor: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

207 Art.4, lit.e) Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune suplimerntarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Valcea, in 
vederea realizarii obiectivului 
„Construire baza sportiva”, in 
comuna Nicolae Balcescu,    cu suma 
de  300 mii lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autor: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
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Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

208 Art.4, lit.e) Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune suplimerntarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Valcea , in 
vederea realizarii obiectivului 
,,Costruire poduri si podete” in 
comuna Stoilesti, cu suma de 1700 
mii lei.  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autor: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

209 Art.4, lit.e) Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune suplimerntarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Valcea , in 
vederea realizarii obiectivului 
„Construire baza sportiva”, in 
comuna Zatreni, jud. Valcea,  cu 
suma de  450 mii lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
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Autor: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

210 Art.4, lit.e) Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune suplimerntarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Valcea , in 
vederea realizarii obiectivului „Pod 
peste râul Topolog în punctul 
Balastiera Comanca – Corbii din 
Vale”,  in comuna Nicolae Bălcescu,  
cu suma de  5.600 mii lei  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autor: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

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

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autor: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

212 Art.4.– Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare.  
 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea cu suma 
de  1.000.mii lei pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului CONSTRUIRE BAZA 
SPORTIVA SAT ITESTI. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori  
Deputat PNL Mihai Banu 
Deputat PNL Ionel Palăr 
Senator PNL Gabriel Berca 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

213 Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt 
 
Se propune suplimentarea sumei 

Inexistenţa unei baze sportive, deşi 
sunt foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
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prevăzute pentru judeţul Olt, în 
vederea finalizării lucrărilor privind 
modernizarea bazei sportive din 
comuna Osica de Sus, judeţul Olt, cu 
suma de 545 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

beneficiarilor  locul potrivit pentru 
desfăşurarea unor activităţi de 
natură sportivă în echipă  şi/sau  
pentru antrenamentul individual etc 
 
Investiţia de află în curs de 
derulare. Suma solicitată reprezintă 
valoarea rămasă de decontat 
(inclusiv TVA). 
 
 

poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

214 Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Olt, în 
vederea finalizării construcţiei bazei 
sportive din comuma Mihaeşti, 
judeţul Olt cu suma de 800 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Inexistenţa unei baze sportive, deşi 
sunt foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit pentru 
desfăşurarea unor activităţi de 
natură sportivă în echipă  şi/sau  
pentru antrenamentul individual etc 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
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215 Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Olt, în 
vederea finalizării lucrărilor de 
reparaţii capitale privind alimentarea 
cu apă în satul Falcoeni, comuna 
Potcoava, judeţul Olt, cu suma de 70 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  este necesară 
finalizarea lucrărilor la reţeaua de 
alimentare cu apă. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

216 Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Olt, în 
vederea extinderii reţelei de 
canalizare şi alimentare cu apă în 
comuna Potcoava, judeţul Olt, cu 
suma de 284 mii lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesară extinderea 
reţelei de canalizare şi alimentare 
cu apă. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
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Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

217 Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Olt, cu 
suma de 522 mii lei pentru 
reabilitarea bazei sportive din 
comuna Potcoava, judeţul Olt.  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Inexistenţa unei baze sportive 
adecvate, deşi sunt foarte mulţi 
solicitanţi. 
Aceasta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit pentru 
desfăşurarea unor activităţi de 
natură sportivă în echipă  şi/sau  
pentru antrenamentul individual etc 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

218 Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Olt, cu 
suma de 150 mii lei pentru 
construirea unei baze sportive în 
comuna Izvoarele, judeţul Olt. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 

Inexistenţa unei baze sportive, deşi 
sunt foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit pentru 
desfăşurarea unor activităţi de 
natură sportivă în echipă  şi/sau  
pentru antrenamentul individual etc 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

219 Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Olt, cu 
suma de 1.200 mii lei pentru 
extinderea sistemului de alimentare 
cu apă potabilă din comuma 
Mihaeşti, judeţul Olt. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  este necesară extinderea 
reţelei de alimentare cu apă 
potabilă. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

220 Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Olt, cu 
suma de 3.000 mii lei pentru  
finalizarea lucrărilor de canalizare în 
comuma Mihaeşti, judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

221 Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Olt, cu 
suma de 1.700 mii lei  pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare a 
sistemului de alimentare cu apă în 
comuma Stoicăneşti, judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  este necesară 
reabilitarea reţelei de alimentare cu 
apă. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

222 Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Olt, cu 
suma de 32.000 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor de alimentare cu 
apă în satul Alimănăşti, comuna 

Lucrare a fost începută în anul 1998 
şi nu a fost finalizată nici în 
prezent.  
Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  este necesară 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
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Izvoarele, judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

finalizarea lucrărilor la reţeaua de 
alimentare cu apă. 
 
 

în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

223 Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Olt, cu 
suma de 200 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor de alimentarea 
cu apă potabilă în comuna Bobiceşti , 
judeţul Olt. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Investiţia este finanţată prin OG 
7/2006. Suma solicitată reprezintă 
ultima tranşă de plată neachitată. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

224 Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Olt, cu 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesară 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
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suma de 2.000 mii lei pentru 
demararea lucrărilor de alimentare cu 
apă şi canalizare menajeră în comuna 
Giurvărăşti, judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

introducerea reţelei de alimentare 
cu apă şi canalizare. 
 
 

poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

225 Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Olt, cu 
suma de 800 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor de modernizare 
a podului peste pârâul Bîrlui în satul 
Bechet, comuma Bobiceşti, judeţul 
Olt. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru deplasarea mai rapidă şi în 
condiţii de siguranţă a localnicilor, 
este necesară modernizarea podului 
peste pârâul Bîrlui din satul Bechet. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
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226 Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Olt, cu 
suma de 150 mii lei pentru 
construcţia podului peste râul Oltet 
în satul Bodeşti, comuna Alunu, 
judeţul Vâlcea. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Investiţia a fost finanţată prin 
F.R.D.S. Lucrarea este finalizată în 
procent de 90%. Suma solicitată 
reprezintă cofinanţarea Consiliului 
Local. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

227 Art.4, lit.e) Poziţia 31 Valcea  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Valcea, cu 
suma de 1.292 mii lei pentru 
modernizării sistemului de 
alimentare cu apă în comuna Alunu, 
judeţul Valcea. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 

Investiţia a fost finanţată prin OG 
7/2006. Lucrarea a fost finalizată. 
Suma solicitată reprezintă diferenţa 
care trebuie alocată de la Guvernul 
României 
 
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
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PNL eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

228 Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Olt, cu 
suma de 253 mii lei pentru 
construcţia bazei sportive 
multifuncţionale modet tip II în 
comuna Alunu, judeţul Vâlcea 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Inexistenţa unei baze sportive, deşi 
sunt foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure 
beneficiarilor locul potrivit pentru 
desfăşurarea unor activităţi de 
natură sportivă în echipă şi/sau  
pentru antrenamentul individual. 
Suma reprezintă valoarea 
cofinanţării pe care trebuie să o 
acopere Consiliul Local 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

229 Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Olt, cu 
suma de 2.500 miilei pentru 
reabilitarea reţelei de canalizarea 
pluvială în oraşul Drăgăneşti – Olt, 
judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
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Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

230 Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Olt, cu 
suma de 119 mii lei pentru 
amenajarea şanţurilor de scurgere a 
apelor pluviale în comuna Potcoava, 
judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  este necesară 
amenajarea şanţurilor de scurgere a 
apelor pluviale 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

231 Art.4, lit.e) Poziţia 30 Olt  
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Olt, cu 
suma de 3.684 mii lei pentru 
înfiinţarea reţelei publice de apă şi 
canalizare în comuna Orlea, judeţul 
Olt 
 
Sursa de finanţare:  

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  este necesară 
finalizarea lucrărilor la reţeaua de 
alimentare cu apă si canalizare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

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

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

233 Art.4, lit.e) Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea pentru 
judeţul  Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului CONSTRUIRE POD 
SATUL BAHNASENI-STADIU 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 
judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
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S.F,  comuna Pîrjol, cu suma de 
3.000 mii lei  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori  
Deputat PNL Mihai Banu 
Deputat PNL Ionel Palăr 
Senator PNL Gabriel Berca 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL  

pentru dezvoltarea spatiului rural 
 
 

în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

234 Art.4, lit.e) Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentarea  pentru 
judeţul  Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului REALIZARE BAZA 
SPORTIVA, comuna Bereşti-
Bistriţa, cu suma de   1.000 mii lei  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori  
Deputat PNL Mihai Banu 
Deputat PNL Ionel Palăr 
Senator PNL Gabriel Berca 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
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235 Art.4, lit.e) Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune suplimentareab pentru 
judeţul  Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului  BAZA SPORTIVA IN 
SATUL SIRETU, COM.SAUCESTI, 
JUD.BACAU comuna Săuceşti, cu 
suma de 690 mii lei   
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva bugetară la 
dispozitia Guvernului 
 
Autori  
Deputat PNL Mihai Banu 
Deputat PNL Ionel Palăr 
Senator PNL Gabriel Berca 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

236 Art.4, lit.e) Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 80 mii lei pentru 
drumuri şi poduri, comuna Necşeşti 
 
Sursa de finanţare:  
Din suma prevăzută 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Asigurarea unei infrastructuri 
corespunzătoare pentru necesităţile 
locuitorilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât suma 
aferenta finantarii Programului 
de dezvoltare a infrastructurii si 
a unor baze sportive din spaţiul 
rural se reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
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237 Art.4, lit.e) Poziţia 36, jud. Teleorman 

 
Alocarea sumei de 200 mii lei pentru 
pod peste pârâul Tinoasa din 
localitatea Rădoieşti 
 
Sursa de finanţare:  
Din suma prevăzută 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Asigurarea unei infrastructuri 
corespunzătoare pentru necesităţile 
locuitorilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât suma 
aferenta finantarii Programului 
de dezvoltare a infrastructurii si 
a unor baze sportive din spaţiul 
rural se reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

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

Inexistenţa unei baze sportive, deşi 
sunt foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit pentru 
desfăşurarea unor activităţi de 
natură sportivă în echipă  şi/sau  
pentru antrenamentul individual etc 
 
Investiţia de află în curs de 
derulare. Suma solicitată reprezintă 
valoarea rămasă de decontat 
(inclusiv TVA). 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât suma 
aferenta finantarii Programului 
de dezvoltare a infrastructurii si 
a unor baze sportive din spaţiul 
rural se reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

239 Art.4, lit.e) Poziţia 36, jud. Teleorman Sumele sunt necesare pentru Se propune respingerea 
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Alocarea sumei de  500 mii lei 
pentru efectuarea lucrărilor de apă 
canalizare, staţie de epurare in 
localitatea Galateni si construcţia 
bazei sportive în localitatea Galateni, 
judeţul Teleorman 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva bugetară la 
dispozitia Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
 
 

amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

240 Art.4, lit.e) Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pt judeţul Teleorman, în 
vederea realizării obiectivului " 
consolidare podeţ peste Vedea", în 
comuna Conţeşti, cu suma de 20 mii 
lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva bugetară la 
dispozitia Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
spaţiul rural. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
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Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

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

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
spaţiul rural. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

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

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
spaţiul rural. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Fondul de rezerva bugetară la 
dispozitia Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

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

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
spaţiul rural. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

244 Art.4, lit.e) Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pt judeţul Teleorman, în 
vederea realizării obiectivului " 
reabilitare pod peste râul Vedea, 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
spaţiul rural. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
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datorie", în comuna Bragadiru, cu 
suma de 1000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva bugetară la 
dispozitia Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
 
 
 
 
 

dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

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

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
spaţiul rural. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
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246 Art.4, lit.e) Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pt judeţul Teleorman, în 
vederea realizării obiectivului " 
construire bază sportivă model tip I – 
stadion comunal HG nr 1524/2008, 
cofinanţare", în comuna Botoroaga, 
cu suma de 52 mii lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva bugetară la 
dispozitia Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
spaţiul rural. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

247 Art.4, lit.e)   * Suma de 350 mii lei pentru 
construcţia unui  stadion comunal tip 
I, comuna Ciocile, jud. Brăila.  
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva bugetară la 
dispozitia Guvernului 
 
 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa 

Inexistenţa unei baze sportive în 
această localitate împiedică 
organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi 
sportive precum şi organizarea unor 
evenimente de altă natură. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
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sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

248 Art.4, lit.e) Se propune alocarea sumei de 2200 
mii lei  pentru lucrări de modernizare 
la obiective de poduri şi podeţe în sat 
Spiru Haret, comuna Berteştii de Jos, 
Jud. Brăila. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva bugetară la 
dispozitia Guvernului 
 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa 

Susţinerea acestor investiţii este 
necesară pentru dezvoltarea 
infrastructurii în spaţiul rural. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

249 Art.4, lit.e) Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Neamţ, 
pentru obiectivul «canalizare ape 
epurate », pentru satele Valea Enei, 
Linseşti, Oniceni, Lunca, Mărmureni 
comuna Oniceni, cu suma de 
450.000 Euro. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Secretariatului General al 

Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Bugetului Secretariatului 
General al Guvernului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
- Programul de dezvoltare a 
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Guvernului  
 
Autor: Senator PSD + PC Ioan 
Chelaru 
 

infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

250 Art.4, lit.e) Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Neamţ, 
pentru obiectivul «staţie de 
epurare », pentru comuna Oniceni, 
cu suma de 400.000 Euro. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Secretariatul General al 
Guvernului  
 
Autor: Senator PSD + PC Ioan 
Chelaru 
 

Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Bugetului Secretariatului 
General al Guvernului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

251 Art.4, lit.e) Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Neamţ , 
pentru obiectivul «înfiinţare sistem 
de canalizare », în comuna Cordun, 
judeţul Neamţ, cu suma de 
21.671.000 RON. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Secretariatului General al 
Guvernului  
 

Îmbunătăţirea condiţiilor �i 
calită�ii de locuire  
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Bugetului Secretariatului 
General al Guvernului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
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Autor: Senator PSD + PC Ioan 
Chelaru 
 

sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

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

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic  
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei Prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
 

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

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic  
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei Prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
 

254 Art.4, lit.e) Se propune suplimentarea sumei Imbunatatirea conditiilor de locuire Se propune respingerea, întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 154 -

prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru  obiectivul «canalizare ape 
epurate », comuna Babana, cu suma 
de 2.300.000 lei 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Secretariatul General al 
Guvernului  
 
Initiator 
Senator Mircea Diaconu, PNL Senat 
 

 
 

- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Bugetului Secretariatul General 
al Guvernului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
 

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

Necesitatea crearii de conditii de 
agrement  
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Bugetului Ministerului Public au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
 

256 Art.4, litera e Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la art.4, lit e, pentru 
judeţul Argeş pentru obiectivul – 
Construcţie Baza sportiva, sat Grosi, 
comuna Babana,   - 960mii lei 
 
  
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 

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

Se propune respingerea, întrucât 
suma aferenta Programului de 
dezvoltare a infrastructurii si a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural se reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
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Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

altă natură. 

257 Art.4, litera e 
 

Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la art.4, lit e, pentru 
judeţul Argeş pentru obiectivul  
canalizare şi epurare ape menajere, 
comuna Babana, judeţul Argeş  a 
sumei de 2300 mii lei 
 
 
 
 
  
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

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

Se propune respingerea, întrucât 
suma aferenta Programului de 
dezvoltare a infrastructurii si a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural se reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

258 Art.4, lit.e) Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru obiectivul «canalizare pe 
valea pârâului Crasan, comuna 
Bughea de Jos», cu suma de 50.000 
lei.  
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Secretariatul General al 
Guvernului  
 
Initiator 
Senator Mircea Diaconu, PNL Senat 
 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Bugetului Secretariatul General 
al Guvernului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
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259 Art.4, lit.e) Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru obiectivul «construcţie trei 
podeţe : unul peste pârâul Brezoiu, 
unul pe DJ 732, respectiv DC 13, în 
comuna Bughea de Jos», cu suma de 
80.000 lei.  
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Administratiei Prezidenţiale  
 
Initiator 
Senator Mircea Diaconu, PNL Senat 
 

Pentru deplasarea mai rapidă a 
localnicilor, este necesară 
reabilitarea podurilor şi podeţelor 
din localitatea menţionată 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei Prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 

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

Pentru deplasarea mai rapidă a 
localnicilor, este necesară realizarea 
acestui obiectiv.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei Prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 

261 Art.4, lit.e) Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru obiectivul «poduri din beton 
armat în comuna Dobreşti», cu suma 
de 600.000 lei 

Pentru deplasarea mai rapidă a 
localnicilor, este necesară realizarea 
acestui obiectiv.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei Prezidentiale au 
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 
Initiator 
Senator Mircea Diaconu, PNL Senat 
 

fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 

262 Art.4, litera e Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la art.4, lit e, pentru 
judeţul Argeş, pentru obiectivul: 
 
 - proiect aducţiune apă potabilă în 
comuna Bughea de Jos, sat Mlaci 
jud. Argeş– a sumei de 200 mii lei 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea, întrucât 
suma aferenta Programului de 
dezvoltare a infrastructurii si a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural se reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

263 Art.4, litera e Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la art.4, lit e, pentru 
judeţul Argeş, pentru obiectivul: 
 
 - proiect canalizare pe valea pârâului 
Crasan, în comuna Bughea de Jos, 
jud. Argeş – a sumei de 50 mii lei 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui obiectiv 
de investiţii. 
 
-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 

Se propune respingerea, întrucât 
suma aferenta Programului de 
dezvoltare a infrastructurii si a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural se reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 158 -

Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
 

264 Art.4, litera e Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la art.4, lit e, pentru 
judeţul Argeş, pentru obiectivul: 
 
 - construcţie trei podeţe (zona 
centrală, unul pe pârâul Brezoiu, 
unul pe DJ 732, repsectiv DC 13) în 
comuna Bughea de Jos, jud. Argeş – 
a sumei de 80 mii lei 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui obiectiv 
de investiţii. 
 
Asigurarea conditiilor necesare 
pentru dezvoltarea comunităţii 

Se propune respingerea, întrucât 
suma aferenta Programului de 
dezvoltare a infrastructurii si a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural se reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

265 Art.4, litera e Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la art.4, lit e, pentru 
judeţul Argeş, pentru obiectivul: 
 
 - construcţie poduri din beton armat 
în comuna Dobreşti, jud. Argeş – a 
sumei de 600 mii lei 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
spaţiul rural. 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma aferenta Programului de 
dezvoltare a infrastructurii si a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural se reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
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266 Art.4, litera e Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la art.4, lit e, pentru 
judeţul Argeş, pentru obiectivul: 
 
 - lucrare de proiectare şi execuţie 
pod Baceşti, în comuna Drăganu, 
jud. Argeş – a sumei de 1903 mii lei 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
spaţiul rural. 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma aferenta Programului de 
dezvoltare a infrastructurii si a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural se reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

267 Art.4, litera e Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la art.4, lit e, pentru 
judeţul Argeş, pentru obiectivul: 
- Proiect alimentare cu apă în 

comuna Ştefan cel Mare, jud. 
Argeş – a sumei de 1155 mii lei 
necesară pt finalizare proiect. 

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

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

Se propune respingerea, întrucât 
suma aferenta Programului de 
dezvoltare a infrastructurii si a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural se reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

268 Art.4, litera e Se propune alocarea din  suma 
prevăzută  la art.4, lit e, pentru 
judeţul Argeş, pentru obiectivul: 
 
 - pod din beton armat peste râul 
Dâmbovnic pe DC 115, DJ 659 
Cerşani-Burdeşti-Oarja DJ 503, în 
comuna Drăganu, jud. Argeş – a 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
spaţiul rural. 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma aferenta Programului de 
dezvoltare a infrastructurii si a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural se reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
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sumei de 178 mii lei 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

269 Art.4, litera e Se propune alocarea a  680 mii lei 
pentru construcţia unei baze sportive 
în comuna Frata jud. Cluj 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Construcţia acestei baze sportive 
este oportună pentru ca tinerii din 
localitate să desfăşoare activitati 
sportive in conditii optime de 
siguranţă 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

270 Art.4, litera e Se propune alocarea a  700 mii lei 
pentru construcţia unei baze sportive 
în comuna Mărişel, jud. Cluj 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

271 Art.4, litera e Se propune alocarea a  200 mii lei 
pentru construcţia unei baze sportive 
în comuna Vultureni, jud. Cluj 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

272 Articolul 4 din Legea Bugetului de 
Stat din anul 2010 – Sume defalcate 
din TVA 

Se propune alocarea sumei de 250 
mii lei pentru realizarea proiectului 
integrat „ Dezvoltarea infrastructurii 
rurale” in comunele Izverna si 
Obarsia Closani, jud. Mehedinti. 
 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
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Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă  la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL  Viorel 
PALASCA 
Grupul parlamentar PNL 

în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

273 Art 4 litera e Se propune suplmentarea sumei pt 
judeţul Constanţa cu suma de 10 mii 
lei, pentru comuna Oltina, judeţul 
Constanţa, în vederea realizării 
obiectivului "amenajare străzi şi 
podeţe" 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Mihai Lupu 
Senator PNL Constanţa Puiu Haşotti 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
spaţiul rural. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

274 Art 4 litera e  
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 

Se propune alocarea  sumei de 
200.000 lei pentru baza sportiva 
multifunctionala în comuna Mihail 

Inexistenţa unei baze sportive, deşi 
sunt foarte mulţi solicitanţi. 
-aceasta urmează să asigure 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât suma 
aferenta finantarii Programului 
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sportive din spaţiul rural Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 
 

beneficiarilor  locul potrivit pentru 
desfăşurarea unor activităţi de 
natură sportivă în echipă  (jocuri de 
sală), şi/sau  pentru antrenamentul 
individual etc 
 
 

de dezvoltare a infrastructurii si 
a unor baze sportive din spaţiul 
rural se reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

275 Art 4 litera e  
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea  sumei de 
250.000 lei pentru reparaţii pod peste 
râul Ialomiţa, în comuna Balaciu, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Realizarea investiţiei este de natură 
să favorizeze şi să uşureze traficul 
în comună. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât suma 
aferenta finantarii Programului 
de dezvoltare a infrastructurii si 
a unor baze sportive din spaţiul 
rural se reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

276 Art 4 litera e  
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea  sumei de 
725.890 lei pentru  baza sportivă 
multifuncţională model tip I în 
comuna Ion Roată, judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât suma 
aferenta finantarii Programului 
de dezvoltare a infrastructurii si 
a unor baze sportive din spaţiul 
rural se reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
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Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

 
 
 

 

277 Art 4 litera e  
 

Se propune alocarea sumei de 
139.538 RON pentru dezvoltarea 
infrastructurii in comuna Pausesti 
(construirea unui pod din beton 
armat si doua punti pietonale peste 
paraul Otasau, lucrare finantata prin 
OG 7/2006, finalizata in 2008) 
Initiator: 
 
Surse de finanţare: : Fondul Special 
de Rezerva al Guvernului 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Grup Parlamentar PNL  

Pentru buna desfasurare a 
activitatilor la nivelul judeţului 
Valcea. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

278 Art. 4, lit. e) – Legea bugetului de 
stat 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 300 
mii lei pentru proiectul “Finalizare 
baza sportiva” com. Romuli, jud. 
Bistriţa-Năsăud 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât suma 
aferenta finantarii Programului 
de dezvoltare a infrastructurii si 
a unor baze sportive din spaţiul 
rural se reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
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279 Art. 4, lit. e) – Legea bugetului de 
stat 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 445 
mii lei pentru proiectul “Finalizare 
baza sportiva”, com. Spermezeu, jud. 
Bistriţa-Năsăud 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât suma 
aferenta finantarii Programului 
de dezvoltare a infrastructurii si 
a unor baze sportive din spaţiul 
rural se reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

280 Art. 4, lit. e) – Legea bugetului de 
stat 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru proiectul “Finalizare baza 
sportiva”, com. Urmeniş, jud. 
Bistriţa-Năsăud 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât suma 
aferenta finantarii Programului 
de dezvoltare a infrastructurii si 
a unor baze sportive din spaţiul 
rural se reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

281 Art. 4 litl.e din Legea Bugetului de 
stat pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Construire 
terenuri de minifotbal in comuna 
Breaza , cu suma de 200 mii de lei; 
 
Sursa Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Numar mare de tineri. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
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eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 

 
282 Art. 4 lit. e din Legea Bugetului de 

stat pe anul 2010 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Pod peste Râul 
Mures În satul Neagra, comuna  
Lunca Bradului, cu suma de 1800 
mii lei; 
 
Sursa Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Curs de apa care necesita amenajari 
de tranzit speciale.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 

 
283 Art. 4 lit. e din Legea Bugetului de 

stat pe anul 2010 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare bază 
sportivă, localitatea Nades, cu suma 
600 mii lei; 
 
Sursa Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Stare de degradare avansata. Numar 
mare de tineri.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
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infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

284 Art. 4 lit. e din Legea Bugetului de 
stat pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Pod de beton 
armat peste râul Mures pe D.C. 126 
în localitatea Ogra, comuna Ogra, cu 
suma de 600 mii lei; 
 
Sursa Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Curs de apa care necesita amenajari 
de tranzit speciale. Asigurarea 
legaturii cu comunitati cvasi-
izolate.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

285 Art. 4 lit. e din Legea Bugetului de 
stat  pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare pod 
,,La Pietricelu" in localitatea Sânger, 
cu suma de 100 mii lei; 
 
Sursa Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Curs de apa care necesita amenajari 
de tranzit speciale. Localitate cvasi-
izolata.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

286 Art. 4 lit. e din legea bugetului de 
stat pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Amenajare baza 
sportiva in satul Dumbrava, 
localitatea Vatava, cu suma 956 mii 
lei; 
 
Sursa Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Numar mare de tineri.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

287 Art. 4 lit. e  din Legea bugetului de 
stat pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Amenajare baza 
sportiva in satul Cipau, localitatea 
Iernut, cu suma 500 mii lei; 
 

Numar mare de tineri Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
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Sursa Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

288 Art. 4 lit e din Legea bugetului de 
stat pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Pod peste Pârâul 
Comlod, localitatea Iernut, cu suma 
500 mii lei; 
 
Sursa Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Curs de apa care necesita amenajari 
de tranzit speciale.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

289 Art.4, lit.e) Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 
300.000 mii lei pentru obiectivul 

Sumă solicitată pentru finalizare 
asigurare cofinanţare. Lucrarea a 
fost executată şi nedecontată. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
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„Alimentare cu apă sat Plesa şi 
suplimentare debit satele Tetila şi 
Curtişoara”, oraş Bumbeşti Jiu, jud. 
Gorj. 
 
Sursa de finanţare: 
Fond de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Deputat PNL - Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

 
 

poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

290 Art.4, lit.e) Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 
1.200.000 mii lei pentru obiectivul 
„Reabilitare sistem alimentare cu apă 
şi canalizare Bumbeşti Jiu”, judeţul 
Gorj 
 
Sursa de finanţare: 
Fond de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Sumă solicitată pentru finalizare 
asigurare cofinanţare. În derulare 
achiziţiile de lucrări. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
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291 Art.4, lit.e) Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 57.739 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
bază sportivă”, oraş Bumbeşti Jiu, 
jud. Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât suma 
aferenta finantarii  Programului 
de dezvoltare a infrastructurii si 
a unor baze sportive din spaţiul 
rural se reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

292 Art.4, lit.e) Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 
600.000 mii lei pentru obiectivul 
„Bază sportivă multifuncţională”.  
Comuna Câlnic, jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare: 
Fond de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

293 Art.4, lit.e) Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 
3.955.000 mii lei pentru obiectivul 
„Sistem de colectare, epurare şi 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
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evacuarea apelor uzate”, comuna 
Muşeteşti, jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare: 
Fond de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

 
 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

294 Art.4, lit.e) Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune  alocarea  sumei de 
700.000 mii lei pentru obiectivul 
„Bază sportivă Tip 2”, comuna 
Muşeteşti, jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare: 
Fond de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

295 Art.4, lit.e) Poziţia 20, jud. Gorj Achitarea datoriilor la lucrările Se propune respingerea 
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Se propune alocarea sumei de 
429.657,22 pentru obiectivul  
„Construcţie sportivă 
Multifuncţională”, comuna 
Polovragi, jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare: 
Fond de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

executate şi neachitate. 
 
 

amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

296 Art.4, lit.e) Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 
900.000 mii lei pentru obiectivul 
„Extindere şi modernizare alimentare 
cu apă potabilă comuna Runcu, 
satele Bîlta, Bîltişoara, Valea Mare”, 
comuna Runcu, jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare: 
Fond de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 

Proiectul a fost contractat în anul 
2007. În prezent este executată în 
proporţie de peste 95%, dar 
lucrările sunt sistate din martie 
2009 din lipsă de fonduri Pentru a 
continua execuţia celor 5% suma de 
900.000 mii lei este de strictă 
necesitate întrucât lucrarea 
deserveşte peste 2500 locuitori. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
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PNL hotărâre a Guvernului. 
 

297 Art.4, lit.e) Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 
550.000 mii lei pentru obiectivul 
„Construire Bază sportivă 
Multifuncţională tip, II, comuna 
Runcu, sat Dobriţa”, jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare: 
Fond de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Proiectul a fost contractat în anul 
2008, în prezent este executat peste 
40%, nefiind efectuată nicio plată. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

298 Art.4, lit.e) Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 
300.000 mii lei pentru obiectivul 
„Alimentare cu apă potabilă în satele 
Mogoşani, Bobu, Lazuri, Colibaşi, 
Câmpu Mare, comuna Scoarţa, jud. 
Gorj. 
 
Sursa de finanţare: 
Fond de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
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Autori: 
Deputat PNL – Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

299 Art.4, lit.e) Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 
500.000 mii lei pentru obiectivul 
„Bază sportivă multifuncţională”, 
comuna Scoarţa, jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare: 
Fond de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori: 
Deputat PNL – Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

300 Art.4, lit.e) Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 
998.871,52 lei pentru obiectivul 
„Alimentare cu apă”, comuna Stejari, 
jud. Gorj 
 
Sursa de finanţare: 
Fond de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Realizat în procent de 90%. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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Deputat PNL – Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

301 Art.4, lit.e) Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 
350.000 lei pentru obiectivul 
„Construcţie bază sportivă 
multifuncţională”, comuna Stejari, 
jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare: 
Fond de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Deputat PNL – Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

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

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
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Sursa de finanţare: 
Fond de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Deputat PNL – Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

303 Art.4, lit.e) Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 
2.800.000 lei pentru obiectivul 
„Construcţie pod la Şomăneşti ce 
face legătura între satele Teleşti şi 
Şomăneşti, comuna Teleşti, jud. 
Gorj. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 6 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 20 – Judeţul Gorj 
 
Deputat PNL – Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât suma 
aferenta finantarii  Programului 
de dezvoltare a infrastructurii si 
a unor baze sportive din spaţiul 
rural se reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

304 Art.4, lit.e) Pozitia 2, Judetul Arad  
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Se propune sumei destinate Judetului 
Arad, in vederea realizarii 
obiectivului ,,BAZA SPORTIVA IN 
COMUNA GRANICERI„ 
JUDETUL ARAD', cu suma de  de  
500 mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
Fond de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: 
Deputat PNL,  Mihaita Calimente 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
 

- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

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

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

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

306 Art.4, lit.e) Se propune suplimentarea sumei  Datorită faptului că în localitate Se propune respingerea, întrucât: 
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pentru judeţul Călăraşi pentru 
obiectivul «Canalizarea» în comuna 
Vâlcele,satele Floroaica şi Vâlcele cu 
suma de 378.000 RON. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Inițiator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 

sunt gospodării racordate la reţeaua 
de alimentare cu apă potabilă este 
imperios necesară construirea unui 
sistem de canalizare şi a staţiilor de 
epurare a apelor menajere uzate 
pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune. 
 

- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

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

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

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei Prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 

308 Art.4, lit.e) Se propune suplimentarea sumei  
pentru judeţul Călăraşi pentru 
obiectivul «Canalizare şi staţii de 
epurare», construcţie grădiniţă 
modernizare drumuri de interes local, 
dotări cămin cultural, sat Luptători, 
comuna Frăsinet cu suma de  

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

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
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537.752 RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Inițiator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 

condiţii de viaţă mai bune. 
 

obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
- Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

309 Art.4, lit.e) 
 

Se propune suplimentarea sumei  
pentru judeţul Călăraşi pentru 
obiectivul «Canalizare şi staţii de 
epurare» în comuna Vlad Ţepeş cu 
suma de 700.000 RON 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 
 
Inițiator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 

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

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei Prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 

310 Art.4, lit.e) Propunem modificarea textului lit.e) 
a art. 4, având următorul cuprins: 
„Art. 4 lit e) 1500 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de dezvoltare 
a 
infrastructurii şi a unor baze sportive 
din spaţiul rural, care se vor repartiza 
pe judeţe şi proiecte eligibile prin 
hotărâre a Guvernului, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 

Programul cuprins OUG nr. 7/2006 
urmează să se finalizeze în 2010. 
Există foarte multe lucrări 
executate la finele anului 2009 care 
nu sunt achitate. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
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aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 71/2007. 
 
Sursa de finanţare: 
Fond de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Seres Dénes, Erdei-Dolóczki 
István, Lakatos Petru - deputaţi 
UDMR 

311 Art. 4 lit. e) 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural   

Se propune alocarea prin Programul 
de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural a 
unei sume pentru următorul obiectiv 
de investiţii: 
 
* Suma de 7000 mii lei pentru 
reabilitarea Bazei sportive din 
comuna Ileanda, judeţul Sălaj. 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Inexistenţa unei baze sportive în 
această localitate împiedică 
organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi 
sportive precum şi organizarea unor 
evenimente de altă natură. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele 
publice, nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 

312 Art 4, lit e Se propune alocarea cu suma de 203 
mii lei, pentru alimentarea cu apă a 
localităţilor Poiana Codrului, 
Iegherişte, Crucişor şi reabilitarea 

 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
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conductei de aducţiune Iegherişte- 
Poiana Codrului, com Crucişor, Jud 
Satu Mare 
 
Sursa de finanţare: Sursa de 
finanţare: Fondul de rezervă bugetară 
 
Autor: Deputat PNL Buda Viorel 
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele 
publice, nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 

313 , art.4, lit.e Pozitia 26 Maramures 
Alocarea sumei de 1.947 mii lei 
pentru finalizarea lucrarilor 
podurilor din comuna Budesti 
 
Sursa de finantare: Alocare din 
suma prevazuta 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 

Pentru deplasarea mai rapida a 
localnicilor este necesara 
reabilitarea podurilor si podetelor 
din localitatea mentionata 
 

Se propune respingerea, întrucât 
suma aferenta finantarii 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

314  art.4, lit.e Poziţia 26, jud. Maramureş 
Alocarea sumei de 300 mii lei 
pentru reabilitarea sala sport, 
comuna Stramtura 
 

Surse de finanţare: 
Alocare din suma prevazuta 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 

Inexistenţa unei baze sportive, deşi 
sunt foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit pentru 
desfăşurarea unor activităţi de 
natură sportivă în echipă  şi/sau  
pentru antrenamentul individual etc 
Surse de finanţare: 
Alocare din suma prevazuta 

Se propune respingerea, întrucât 
suma aferenta finantarii 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spaţiul rural se 
reapartizează pe proiecte 
eligibile, în cursul anului, prin 
hotărâre a Guvernului. 
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315 316. Art.4 lit.e)      Se propune sumplimentarea sumei 

prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Canalizare ape 
epurate”, comuna Bucov, cu suma de 
5.300.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Grup Parlamentar PNL 
Senat, sen. Teodor Meleşcanu 

Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire Se propune respingerea, întrucât  
fondurile alocate bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale de 
la care se propune finanţarea, pe 
anul 2010 au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
 

317 318. Art.4 lit.e)      Se propune sumplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Canalizare ape 
epurate”, comuna Drajna, cu suma de 
10.000.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Serviciului Special de 
Telecomunicaţii 
 
Autori: Grup Parlamentar PNL 
Senat, sen. Teodor Meleşcanu 

Creşterea şi îmbunătăţirea calităţii 
vieţii în mediul rural  

Se propune respingerea, întrucât  
fondurile alocate bugetului 
Serviciului Special de 
Telecomunicaţii de la care se 
propune finanţarea, pe anul 2010 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
 

319 320. Art.4 lit.e)     - OG  
nr.7/2006, completată cu 
Legea nr.71/2007 

Se propune sumplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Reparaţii şi 
finalizare Cămin cultural”, comuna 
Izvoarele sat Izvoarele, cu suma de 
300.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Serviciului Special de 

Necesitatea desfăşurării activităţii 
culturale în mediul rural 

Se propune respingerea, întrucât  
fondurile alocate bugetului 
Serviciului Special de 
Telecomunicaţii de la care se 
propune finanţarea, pe anul 2010 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
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Telecomunicaţii 
 
Autori: Grup Parlamentar PNL 
Senat, sen. Teodor Meleşcanu 

 

321 322. Art.4 lit.e)     - OG  
nr.7/2006, completată cu 
Legea nr.71/2007 

Se propune sumplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Reparaţii şi 
finalizare Cămin cultural”, comuna 
Tătaru, sat Tătaru, cu suma de 
200.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Serviciului Special de 
Telecomunicaţii 
 
Autori: Grup Parlamentar PNL 
Senat, sen. Teodor Meleşcanu 

Necesitatea desfăşurării activităţii 
culturale în mediul rural 

Se propune respingerea, întrucât  
fondurile alocate bugetului 
Serviciului Special de 
Telecomunicaţii de la care se 
propune finanţarea, pe anul 2010 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
 

323 Art.4  lit.e) 
 
 

Art.4 lit.e) 
Sumele incluse în bugetul 
ordonatorilor principali de credite 
aferente programelor guvernate de 
O.G.nr.7/2006  şi H.G.577/1997 vor 
fi repartizate global prin Hotărâre de 
Guvern in mod echilibrat către toate 
judeţele tarii pe baza unor criterii 
legate de: lungimea şi starea tehnică 
a infrastructurii respective si alţi 
indicatori. Sumele globale aferente 
fiecărui judeţ vor fi repartizate pe 
unităţi administrativ-teritoriale de 
către consiliile  judeţene prin 
Hotărâre de Consiliu adoptată printr-
un vot minim de 2/3din membrii 

Art.4 lit.e) a fost comasat cu lit.c) şi 
am propus un nou alin. care să 
conducă la descentralizarea 
bugetară şi repartizarea judiciară a 
acestor fonduri bugetare la nivelul 
întregii ţări. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât suma 
totală prevăzută în proiect se va 
repartiza, în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâre a Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului 
de dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007.   
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Consiliului Judeţean. 
324 Art.4. – Din taxa pe valoarea 

adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

Se propune la Sectiunea a 2-a 
articolul 4, lit. e) pentru judetul 
Tulcea urmatoarele: 
 
- Alocarea sumei de 150 mii lei 
pentru obiectivul de investii 
”Construire Baza sportiva in mediul 
rural parte de cofinantare” Comuna 
Casimcea, judetul Tulcea 
 
- Alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru obiectivul de investii 
”Construire Baza sportiva in mediul 
rural” Comuna Nalbant, judetul 
Tulcea 
 
- Alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru obiectivul de investii 
”Construire Baza sportiva in mediul 
rural” Comuna Valea Teilor, judetul 
Tulcea 
 
- Alocarea sumei de 649 mii lei 
pentru obiectivul de investii 
”Construire Baza sportiva in mediul 
rural” Comuna Cerna, judetul Tulcea 
 
-  Alocarea sumei de 70 mii lei 
pentru obiectivul de investii 
”Construire Baza sportiva in mediul 
rural” Comuna Turcoaia, judetul 
Tulcea 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât suma 
totală prevăzută în proiect se va 
repartiza, în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâre a Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului 
de dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007.   
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- Alocarea sumei de 417 mii lei 
pentru obiectivul de investii ”SF 
Construire Baza sportiva in mediul 
rural” Comuna Horia, judetul Tulcea 
 
-  Alocarea sumei de 417 mii lei 
pentru obiectivul de investii ”SF 
Construire Teren Sport in mediul 
rural” Comuna Mahmudia, judetul 
Tulcea 
 
-  Alocarea sumei de 221 mii lei 
pentru obiectivul de investii 
”Construire Baza sportiva in mediul 
rural” realizata in proportie de 40% 
Comuna Chilia Veche, judetul 
Tulcea 
 
 
Sursa de Finantare:Fondul de 
rezervă bugatară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat  PNL Popa Octavian 

325 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 622 
mii lei pentru baza sportivă în 
comuna Dumitreşti, judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 

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

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât suma 
totală prevăzută în proiect se va 
repartiza, în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâre a Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

 privind instituirea Programului 
de dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007.   

326 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 622 
mii lei pentru baza sportivă în 
comuna Dumitreşti, judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât suma 
totală prevăzută în proiect se va 
repartiza, în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâre a Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului 
de dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007.   

327 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 531 
mii lei pentru Construire Baza 
Sportivă, comuna Jariştea, judeţul 
Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât suma 
totală prevăzută în proiect se va 
repartiza, în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâre a Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului 
de dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
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nr.71/2007.   
328 Art.4.  lit. e 

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

Se propune alocarea sumei de 179 
mii lei pentru Construire pod peste 
pârâul Vărăsătura Mare, în 
localitatea Jariştea, comuna Jariştea, 
judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Realizarea investiţiei este de natură 
să favorizeze şi să uşureze traficul 
în comună. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât suma 
totală prevăzută în proiect se va 
repartiza, în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâre a Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului 
de dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007.   

329 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 534 
mii lei pentru finalizare Baza 
Sportivă, comuna Mera, judeţul 
Vrancea. 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât suma 
totală prevăzută în proiect se va 
repartiza, în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâre a Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului 
de dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007.   

330 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 703 
mii lei pentru finalizare Pod peste 
râul Milcov, zona Priveghi, comuna 
Mera, judeţul Vrancea. 

Realizarea investiţiei este de natură 
să favorizeze şi să uşureze traficul 
în comună. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât suma 
totală prevăzută în proiect se va 
repartiza, în cursul anului, pe 
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Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

 judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâre a Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului 
de dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007.   

331 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru Construire ”Bază 
Sportivă” Tip I în comuna Moviliţa, 
judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât suma 
totală prevăzută în proiect se va 
repartiza, în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâre a Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului 
de dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007.   

332 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 
 

Se propune alocarea sumei de 4.327 
mii lei pentru Pod peste Râul Milcov 
în comuna Reghiu, judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 

Realizarea investiţiei este de natură 
să favorizeze şi să uşureze traficul 
în comună. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât suma 
totală prevăzută în proiect se va 
repartiza, în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâre a Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului 
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Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

de dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007.   

333 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 616 
mii lei pentru Baza sportivă,  comuna 
Sihlea, judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât suma 
totală prevăzută în proiect se va 
repartiza, în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâre a Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului 
de dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007.   

334 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 450 
mii lei pentru Bază Sportivă, comuna 
Slobozia Bradului, judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât suma 
totală prevăzută în proiect se va 
repartiza, în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâre a Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului 
de dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007.   
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335 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 650 
mii lei pentru Baza Sportivă, comuna 
Vizantea-Livezi, judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât suma 
totală prevăzută în proiect se va 
repartiza, în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâre a Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului 
de dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007.   

336 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 302 
mii lei pentru finalizare Construire 
bază sportivă Tip 1, comuna 
Vintileasca, judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât suma 
totală prevăzută în proiect se va 
repartiza, în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
hotărâre a Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului 
de dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007.   

337 Art.4.  lit. e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 493 
mii lei pentru Baza Sportivă, comuna 
Vînători, judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 

Inexistenţa unei baze sportive, deşi 
sunt foarte mulţi solicitanţi. 
-aceasta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit pentru 
desfăşurarea unor activităţi de 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât suma 
totală prevăzută în proiect se va 
repartiza, în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile, prin 
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prevazută în buget 
 

Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

natură sportivă în echipă  (jocuri de 
sală), şi/sau  pentru antrenamentul 
individual etc 
 

hotărâre a Guvernului, potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului 
de dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007.   

338 Art.7, alin. (2), lit.a) 
Pentru anul 2010, cotele de 
contribuţii pentru asigurările de 
sănătate, prevăzute de Legea 
nr.95/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, se stabilesc 
după cum urmează: 
a) 5,5% pentru cota datorată de 
angajat, prevăzută la art.257 din 
Legea nr.95/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 

Art.7, alin. (2), lit.a) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„a) 5% pentru cota datorată de 
angajat, prevăzută la art.257 din 
Legea nr.95/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 
 
Iniţiator:  
Deputat PNL Daniel Chiţoiu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

În criza economică, măsurile care 
trebuie luate sunt cele de relaxare 
fiscală, România are nevoie de un 
plan de relansare economică ca 
reacţie la actuala criză economică 
mondială. Dată fiind amploarea 
crizei cu care se confruntă 
România, cât şi economia mondială 
în general, este nevoie de o 
abordare coerentă şi coordonată a 
politicilor fiscal-bugetare, precum 
şi o serie de măsuri de îmbunătăţire 
a colectării veniturilor la bugetul de 
stat şi de combatere a evaziunii şi 
fraudei fiscale. 
 
Autorităţile fiscale din întreaga 
lume îşi revizuiesc sistemele fiscale 
prin reducerea taxelor şi 
impozitelor, fluidizarea proceselor 
administrative şi modernizarea 
sistemelor de plată. 
Totodată, consolidarea bazei de 
impozitare şi a modului de aşezare 

Se propune respingerea in 
vederea respectarii cadrului 
legislativ existent. 
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a impozitelor şi taxelor au rolul de 
a transforma România într-un 
mediu atractiv din punct de vedere 
fiscal, care să ducă la asigurarea 
resurselor necesare dezvoltării 
economice, precum şi la creşterea 
investiţiilor şi la mentinerea şi 
crearea de noi locuri de muncă. 
 

339 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

Se propune Suplimentarea la art. 4, 
alin e) cu suma de 200 milioane lei 
pentru finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive 
din spaţiul rural, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 
 
Sursa de Finantare:Fondul de 
rezervă bugatară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat Cristian Sorin 
Dumitrescu, Senator Miron Tudor 
Mitrea, Deputat Angel Tîlvăr 

Suplimentarea este necesara pentru 
finalizarea obiectivelor de investitii 
incepute inca din 2008, dar care su 
fost subfinantate atat in cursul 
anului 2008 cat si in cursul anului 
2009. Pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, care se 
vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
-Fondul de rezervă bugatară la 
dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
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Deputat Nicolae Ciprian Nica + Grup 
Parlamentar PSD - PC 
 

340 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care 
………. 
e) 813,5 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

Se propune modificarea art.4, lit.e), 
astfel: 
e) sumele destinate cheltuielilor de 
capital, din bugetele ministerelor , cu 
destinatia infrastructura locala, se 
repartizeaza pe judete, ca anexe 
distincte la legea anuala de aprobare 
a bugetului de stat.  
 
Sursa de finanţare:  
Autori: Senator PSD Sova Dan, 
deputat PSD Draghici Mircea 
Gheorghe 

Conform unor acte normative unele 
ministere gestioneaza programme 
pentru realizarea unor obiective de 
investitii, sumele fiind aprobate 
prin legea anuala de aprobare a 
bugetului de stat. 
In timpul anului, ministerele 
repartizeaza sume pe unitati 
administrative teritoriale si pe 
obiective, prin hotarari de guvern 
sau chiar si simple adrese (ex.HG 
577/1997) fara criterii de 
repartizare sau o minima 
transparenta , autoritatile locale 
neputand avea o minima 
predictibilitate in fundamentarea 
bugetelor locale si a prioritizarii 
obiectivelor de investitii. 
In acest sens propunem ca toate 
sumele alocate pentru programele 
speciale sa fie repartizate pe judete, 
prin anexa la legea anuala de 
aprobare a bugetului de stat, astfel : 

- comasarea programelor de 
infrastructura rurala si a 
celor social culturale si 
sportive sub denumirea 
Program de infrastructura 
locala , inclusiv a celorlalte 
programme (surse) de la 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
bugetul de stat se bazează pe 
legislaţia în vigoare care prevede 
că programele respective se 
derulează în cursul anului, prin 
bugetele ministerelor.  
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nivelul altor ministere : 
         a)alimentare cu apa si 
canalizare 
         b)drumuri judetene, 
comunale, inclusiv pietruirea de 
drumuri 
        c)camine culturale 
        d)baze sportive 
        e)iluminat public 
        f)licee, scoli, gradinite 
        g)biblioteci 
        h)camine de copii, camine 
de batrani 
        i)spitale, dispensare 
        j)colectare deseuri 
        k)alte obiective publice 

-comasarea tuturor surselor de 
finantare in Fondul National de 
Dezvoltare si modificarea alocarii 
acestuia (70% pentru infrastructura 
locala, 30% pentru programele 
nationale ). 
 

341 Art.4. – lit.e)  Se propune suplimentarea sumei 
prevazute la art.4 lit.e) cu suma de 
26775 mii lei pentru finantarea 
obiectivelor de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze sportive 
din mediu rural potrivit Ordonantei 
Guvernului 7/2006.  
 
Sursa de finantare:Fondul de rezervă 
bugatară la dispoziţia Guvernului 

Sustinerea financiara din partea 
bugetului de stat este necesara 
datorita imposibilitatii autoritatilor 
locale finalizate din fonduri proprii 
a unei investitii necesare 
comunitatii locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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Autor senator Corneliu Grosu 
 

în cursul exerciţiului bugetar. 
 
 

342  Se propune introducerea unui 
articol nou Art.4.2.  
(1) La nivelul fiecarui judet se 

constituie un fond de interventie 
(2) Sumele necesare constituirii 
fondului de interventie la nivelul 
fiecarui judet se aloca cu aceasta 
destinatie de la bugetul de stat anual, 
prin anexa distincta si reprezinta 
echivalentul a 10% din sumele de 
echilibrare repartizate pe judete. 
(3)Fondul de interventie se 
repartizeaza pe unitati administrativ 
teritoriale , prin hotarare a 
consiliului judetean, la solicitarea 
primarilor si presedintilor de consilii 
judetene, pentru cofinantarea 
proiectelor cu finantare 
nerambursabila precum si pentru 
finantarea unor actiuni urgente sau 
neprevazute si in vederea inlaturarii 
efectelor unor calamitati naturale si 
sprijinirii persoanelor fizice 
sinistrate. 

  (4)Disponibilitatile fondului de 
interventie sunt purtatoare de 
dobanda si se pastreaza intr-un cont 
distinct deschis pe seama consiliilor 
judetene la unitatile teritoriale ale 

In conditiile in care atragerea 
fondurilor structurale este declarata 
masura prioritara pentru iesirea din 
criza financiara si in conditiile in 
care procedurile necesare absorbtiei 
acestor fonduri sunt costisitoare , 
depasind de foarte multe ori 
bugetele unitatilor administrative 
teritoriale , in special al comunelor 
si oraselor mici si in conditiile in 
care nici imprumuturile financiare 
nu pot acoperi aceste deficite, 
consideram ca se impune 
constituirea unui fond de 
interventie la nivelul fiecarui judet 
in vederea asigurarii cofinantarii 
proiectelor cu finantare 
nerambursabila. 
De asemenea , acest fond poate 
constitui sursa pentru finantarea 
unor situatii neprevazute sau 
inlaturarea calamitatilor naturale si 
sprijinirea persoanelor fizice 
sinistrate. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor art.30 din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, în bugetul de stat 
se include Fondul de intervenţie 
la dispoziţia Guvernului, care  se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite ai bugetului 
de stat şi ai bugetelor locale, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi naturale 
şi sprijinirii persoanelor fizice 
sinistrate.  
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trezoreriei statului in afara bugetului 
local. Excedentul inregistrat la finele 
anului se reporteaza in anul urmator. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Senator PSD Sova Dan, 
deputat PSD Draghici Mircea 
Gheorghe 

343 Art.5. (1) Sumele defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată, prevăzute la 
art.4 lit.a), sunt destinate finanţării: 
a) sistemului de protecţie a 
copilului şi centrelor de asistenţă 
socială a persoanelor cu handicap; 
b) drepturilor privind acordarea de 
produse lactate şi de panificaţie 
pentru elevii din clasele I-VIII din 
învăţământul de stat şi privat, 
precum şi pentru copiii preşcolari 
din grădiniţele de stat şi private cu 
program normal de 4 ore; 
c) cheltuielilor privind acordarea de 
miere de albine ca supliment 
nutritiv pentru preşcolari şi elevii 
din clasele I-IV din învăţământul de 
stat şi confesional; 
d) cheltuielilor aferente 
învăţământului special şi centrelor 
judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională; 
e) instituţiilor de cultură 
descentralizate începând cu anul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât pentru 
finantarea camerelor agricole 
judetene sunt prevazute 
transferuri din bugetul 
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale.  
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2002; 
f) plăţii contribuţiilor pentru 
personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult din ţară; 
g) serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor de sub 
autoritatea consiliilor judeţene. 

 
 
 
h) camerele agricole judeţene 
 
Sursa de finanţare: 
Fond de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Senatori Alexandru Mazăre, 
Nicolae Moga şi deputaţi Antonella 
Marinescu, Matei Brătianu, Manuela 
Mitrea, Eduard Stelian Martin, 
Cristina Dumitrache – PSD + PC 
 

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

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

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât pentru 
finantarea camerelor agricole 
judetene sunt prevazute 
transferuri din bugetul 
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale.  
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stat şi confesional; 
d) cheltuielilor aferente 
învăţământului special şi centrelor 
judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională; 
e) instituţiilor de cultură 
descentralizate începând cu anul 
2002; 
f) plăţii contribuţiilor pentru 
personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult din ţară; 
g) serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor de sub 
autoritatea consiliilor judeţene. 

confesional; 
d) cheltuielilor aferente 
învăţământului special şi centrelor 
judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională; 
e) instituţiilor de cultură 
descentralizate începând cu anul 
2002; 
f) plăţii contribuţiilor pentru 
personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult din ţară; 
g) serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor de sub 
autoritatea consiliilor judeţene. 
h) camerele agricole judeţene 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat: Gheorghe Antochi – PSD 
Deputat: Iulian Iancu – PSD Senator: 
Radu Cătălin Mardare –PSD 
Senator: Elena Mitrea – PSD + 
GRUPUL PARLAMENTAR PSD-
PC 

345 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.000,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
a. 2.053,2 milioane lei 
pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 
potrivit anexei nr.4; 
b.  11.580,5 milioane lei 
pentru finanţarea cheltuielilor 

Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 28.107,5 milioane 
lei sume defalcate pentru bugetele 
locale, din care: 
a) 2.977,4 milioane lei pentru 

finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor, potrivit anexei nr.4; 

b)  16.483,8 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor 

 
 
Analizând impactul criteriilor şi 
formulelor prevăzute de lege pentru 
repartizarea pe unităţi 
administrativ teritoriale, a sumelor 
de la bugetul de stat, rezultă o 
adâncire a discrepanţelor, unele 
localiati fiind in imposibilitatea de 
a asigura functionarea institutiilor. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare; 
- Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
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descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi municipiului 
Bucureşti, potrivit anexei nr.5; 
c.  551,8 milioane lei 
destinate finanţării cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi 
comunale, prevăzute în anexa nr.6, 
a căror repartizare, pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face în 
funcţie de lungimea şi starea 
tehnică a acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor;        
d)              2.001,0 milioane lei 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
ale comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor, prevăzute 
în anexa nr.7, care se repartizează 
pe unităţi administrativ-teritoriale 
potrivit prevederilor art. 33 alin.(3)-
(7) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare          
 
e)                  813,5 milioane lei 
pentru finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 

descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor şi 
municipiului Bucureşti, potrivit 
anexei nr.5; 

c) 1.984,9 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea şi starea 
tehnică a acestora, prin hotărâre, 
de către consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor;        

d)  5.847,5 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, pe criterii aprobate 
de acestea, prin derogare  de  la 
prevederile art. 33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 
 
 

Propunem ca repartizarea pe 
unitati administrativ teritoriale a  
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata  pentru 
echilibrarea bugetelor locale si a 
sumelor din cota de 22% din 
impozitul pe venit  incasat la 
nivelul judetului pentru 
echilibrarea bugetelor locale, sa se 
repartizeze de consiliile judetene 
prin hotarare , justificand aceata 
solicitare din urmatoarele 
considerente:  
- alocarea  directă a sumelor de 
echilibrare a bugetelor  locale , de 
la  Ministerul Finanţelor prin  
Direcţiile Generale ale  Finanţelor 
Publice, prin excluderea Consiliilor 
Judeţene ca organism intermediar 
în procesul  de alocare a acestor 
sume reprezintă încălcarea 
principiului de bază al 
administraţiei publice locale, cel al 
autonomiei locale, consfiinţit prin  
Constituţia României şi prin Legea 
nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale şi nu în ultimul rând 
expresia recentralizării şi 
politizării administraţiei publice 
locale; 
- Consiliul Judeţean format din 
aleşi locali din  întreg teritoriul 
judeţului, printr-un vot legitim şi 

ulterioare, pentru care se 
propune modificarea, este o lege 
organică şi nu se poate modifica 
prin legile bugetare anuale 
(potrivit avizului Consiliul 
Legislativ). 
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nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Deputaţi PSD Constanţa, 

democratic şi din toate formaţiunile 
politice , sunt cei mai în măsură să 
cunoască realităţile şi necesităţile 
unui judeţ, pentru ca la acest nivel 
se  aprobă o strategie de dezvoltare 
iar realizarea acestei strategii 
necesită o pârghie financiară ca 
instrument de bază; 
- Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice  este un serviciu 
deconcentrat,  care nu poate prelua 
atributiile unei autoritati locale 
cum este consiliul judetetean, ca 
autoritate deliberativa; 
- prin înlocuirea Consiliilor 
Judeţene cu Direcţiile Generale ale 
Finanţelor Publice, practic nu se 
elimină nici o verigă , ci se 
transfera competenta de  la o 
autoritate publica  aleasă în mod 
democratic, la un serviciu  public 
deconcentrat a cărei conducere 
este numită de minister pe criterii 
politice. 
- fudamentarea  repartizarii 
sumelor pe baza de criterii si 
formule  se face de funcţionarii 
publici din cadrul Direcţiilor 
Generale ale Finanţelor Publice, 
aceleaşi proceduri tehnice putând fi 
efectuate de funcţionarii publici din  
cadrul Consiliilor Judeţene şi 
aprobate prin hotărâre de Consiliu 
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 Antonella Marinescu 
 Brătianu Matei 
 Manuela Mitrea 
 Eduard Stelian Martin 
 Cristina Dumitrache 
 
Senatori PSD Constanţa 
 Alexandru Mazăre 
 Nicolae Moga 
 

Judeţean care este autoritate 
publică deliberativa. 
- este asigurată transparenţa 
repartizării sumelor defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat 
către bugetele locale prin faptul că 
şedinţele de aprobare ale 
Consiliilor judeţene sunt şedinţe 
publice, hotărârile acestuia fiind 
supuse pocesului de publicare atât 
în Monitorul Oficial al Judeţului, 
cât şi pe site-ul propriu, comparativ 
cu alocarea prin decizia 
directorului general al Finanţelor 
Publice, care este o decizie 
unilaterală, fără obligativiatea 
asigurării acestei transparenţe. 
 

346 Art.5. – (1) Sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, 
prevăzute la art.4 lit.a), sunt 
destinate finanţării: 
 
a) sistemului de protecţie a 
copilului şi centrelor de asistenţă 
socială a persoanelor cu handicap; 
 

Se propune modicarea art.5, 
alin.(1) lit.a) si va avea urmatorul 
cuprins: 
 
 
„ a) sistemului de protecţie a familiei 
şi copilului, precum şi centrelor de 
asistenţă socială a persoanelor cu 
handicap;” 
 
Autori Comisia pentru egalitatea de 
sanse din Senat, Comisia pentru 
egalitatea de sanse pentru femei si 
barbati din Camera Deputatilor  si 
domul deputat PSD Mugurel 

Amendament   necesar pentru 
corelarea cu modificările 
instituţionale introduse prin 
Legea nr.329/2009 - LEGE privind 
reorganizarea unor autorităţi şi 
instituţii publice, raţionalizarea 
cheltuielilor publice, susţinerea 
mediului de afaceri şi respectarea 
acordurilor-cadru cu Comisia 
Europeană şi Fondul Monetar 
Internaţional, dat fiind înfiinţarea 
Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Familiei şi a 
Drepturilor Copilului (prin 
comasarea Autorităţii Naţionale 

Se propune respingerea, întrucât 
textul propus in proiectul de lege 
este corela cu prevederile legale 
in baza carora  se aloca sumele 
de la bugetul de stat. 
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Surupaceanu 
 

pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului cu Agenţia Naţională 
pentru Protecţia Familiei) 
 
 
ADMIS DE  
 
Comisia pentru egalitatea de 
sanse din Senat, Comisia pentru 
egalitatea de sanse pentru femei 
si barbati din Camera 
Deputatilor   
 
 

347 Art.5. – (1) Sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, 
prevăzute la art.4 lit.a), sunt 
destinate finanţării: 
 
lit. c) Cheltuielilor privind 
acordarea de miere de albine ca 
supliment nutritiv pentru preşcolari 
şi elevii din clasele I-IV din 
învăţământul de stat şi confesional. 
 

Art.5 lit.c) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Cheltuielilor privind acordarea de 
miere de albine ca supliment nutritiv 
pentru preşcolari şi elevii din clasele 
I-IV din învăţământul de stat, privat 
şi confesional. 
 
Autor: Senor PSD Marius Sorin Bota 
 
 

Eliminarea tuturor discriminărilor 
între elevii care învaţă în diferite 
şcoli precum şi eliminarea 
posibilităţi interpretare a textului 
iniţial şi sensul aplicării 
prevederilor legii tuturor celor care 
au dreptul să beneficieze de aceste 
prevederi legislative.  

Se propune respingerea, întrucât 
textul propus in proiectul de lege 
este corela cu prevederile legale 
in baza carora  se aloca sumele 
de la bugetul de stat. 
 

348 Art.5. – (3) În situaţiile în care 
produsele lactate şi de panificaţie, 
precum şi mierea se contractează şi 
de către consiliile locale ale 
comunelor, oraşelor şi municipiilor, 
consiliul judeţean va repartiza sume 
cu această destinaţie unităţilor 
administrativ-teritoriale respective. 

Art.5 alin (3) se modifică astfel şi va 
avea următorul cuprins: 
 
În situaţiile în care produsele lactate 
şi de panificaţie, precum şi mierea se 
contractează şi de către consiliile 
locale ale comunelor, oraşelor şi 
municipiilor, consiliul judeţean va 

Eliminarea tuturor discriminărilor 
între elevii care învaţă în diferite 
şcoli precum şi eliminarea 
posibilităţi interpretare a textului 
iniţial şi sensul aplicării 
prevederilor legii tuturor celor care 
au dreptul să beneficieze de aceste 
prevederi legislative.  

Se propune respingerea, întrucât 
textul propus in proiectul de lege 
este corela cu prevederile legale 
in baza carora  se aloca sumele 
de la bugetul de stat. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 204 -

repartiza sume cu această destinaţie 
unităţilor administrativ-teritoriale 
respective. Sumele alocate vor fi 
plătite numai pentru cantităţile livrate  
în zilele în care copiii au avut 
program la şcoală sau grădiniţă. 
 
Autor: Senor PSD Marius Sorin Bota 
 
 

349 Art.5. – (4) Sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, 
prevăzute la art.4 lit.b), sunt 
destinate finanţării: 
a) cheltuielilor cu salariile, 
sporurile, indemnizaţiile şi alte 
drepturi salariale în bani, stabilite 
prin lege, precum şi contribuţiile 
aferente acestora, ale instituţiilor 
sau ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat; 
 

Se propune modificarea art.5, 
alin.(4) lit. a) astfel: 
 
a) cheltuielilor cu salariile, sporurile, 
indemnizaţiile şi alte drepturi 
salariale în bani, stabilite prin lege, 
precum şi contribuţiile aferente 
acestora, ale instituţiilor sau ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat, precum si 
salariile , sporurile si alte drepturi 
salariale in bani, stabilbite prin 
lege, la clasele de invatamant 
special de la unitatile de 
invatamant preuniversitar de 
stat”; 
 
Autor Senator PD-l David Ghergheor 
si deputatii PD-L Gheorghe Ciobanu, 
Valeriu Tabara, Alin Popovici 
 

Invatamantul special este finantat 
de consiliile judetene in cadrul 
scolilor speciale, dar exista clase 
speciale in cadrul scolilor normale, 
acestea nu pot plati drepturile 
specific invatamantului special 
decat daca se aproba amendamentul 
de fata.  

Se propune respingerea, întrucât 
textul propus in proiectul de lege 
este corela cu prevederile legale 
in baza carora  se aloca sumele 
de la bugetul de stat. 
 

350 Art.5. – (4) Sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, 

Art.5,alin(4),lit c) se modifică astfel: 
 

Eliminarea tuturor discriminărilor 
între elevii care învaţă în diferite 

Se propune respingerea, întrucât 
textul propus in proiectul de lege 
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prevăzute la art.4 lit.b), sunt 
destinate finanţării: 
 
c) drepturilor asistenţilor personali 
ai persoanelor cu handicap grav; 
 

Drepturilor asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap care au 
dreptul la însoţitori conform 
prevederilor legale. 
 
Autor: Senor PSD Marius Sorin Bota 
 

şcoli precum şi eliminarea 
posibilităţi interpretare a textului 
iniţial şi sensul aplicării 
prevederilor legii tuturor celor care 
au dreptul să beneficieze de aceste 
prevederi legislative.  

este corela cu prevederile legale 
in baza carora  se aloca sumele 
de la bugetul de stat. 
 

351 Art.5. – (4) Sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, 
prevăzute la art.4 lit.b), sunt 
destinate finanţării 
h) cheltuielilor descentralizate la 
nivelul sectoarelor şi municipiului 
Bucureşti, respectiv pentru: 
sistemul de protecţie a copilului, 
centrele de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap, drepturile 
privind acordarea de produse 
lactate şi de panificaţie pentru 
elevii din clasele I-VIII din 
învăţământul de stat şi privat, 
precum şi pentru copiii preşcolari 
din grădiniţele de stat şi private cu 
program normal de 4 ore, acordarea 
de miere de albine ca supliment 
nutritiv pentru preşcolari şi elevii 
din clasele I-IV din învăţământul de 
stat şi confesional, învăţământul 
special şi centrele de resurse şi 
asistenţă educaţională, instituţiile 
de cultură descentralizate, începând 
cu anul 2002, şi plata contribuţiilor 
pentru personalul neclerical angajat 

Art.5,alin(4),lit.h) se modifică astfel: 
 
Cheltuielilor descentralizate la 
nivelul sectoarelor şi municipiului 
Bucureşti, respectiv pentru : sistemul 
de protecţie a copilului, centrele de 
asistenţă socială a persoanelor cu 
handicap, drepturile privind 
acordarea de produse lactate şi de 
panificaţie pentru elevii din clasele I-
VIII din învăţământul de stat şi 
privat, precum şi pentru copiii 
preşcolari din grădiniţele de stat şi 
private cu program normal de 4 ore, 
acordarea de miere de albine ca 
supliment nutritiv pentru preşcolari 
şi elevii din clasele I-IV din 
învăţământul de stat, privat şi 
confesional, învăţământul special şi 
centrele de resurse şi asistenţă 
educaţională, instituţiile de cultură 
descentralizate, începând cu anul 
2002, şi plata contribuţiilor pentru 
personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult. 
 

Eliminarea tuturor discriminărilor 
între elevii care învaţă în diferite 
şcoli precum şi eliminarea 
posibilităţi interpretare a textului 
iniţial şi sensul aplicării 
prevederilor legii tuturor celor care 
au dreptul să beneficieze de aceste 
prevederi legislative.  

Se propune respingerea, întrucât 
textul propus in proiectul de lege 
este corela cu prevederile legale 
in baza carora  se aloca sumele 
de la bugetul de stat. 
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în unităţile de cult. Autor: Senor PSD Marius Sorin 
352 Art.5. – (4) Sumele defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată, 
prevăzute la art.4 lit.b), sunt 
destinate finanţării: 
…… 
h) cheltuielilor descentralizate la 
nivelul sectoarelor şi municipiului 
Bucureşti, respectiv pentru: 
sistemul de protecţie a copilului, 
centrele de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap, drepturile 
privind acordarea de produse 
lactate şi de panificaţie pentru 
elevii din clasele I-VIII din 
învăţământul de stat şi privat, 
precum şi pentru copiii preşcolari 
din grădiniţele de stat şi private cu 
program normal de 4 ore, acordarea 
de miere de albine ca supliment 
nutritiv pentru preşcolari şi elevii 
din clasele I-IV din învăţământul de 
stat şi confesional, învăţământul 
special şi centrele de resurse şi 
asistenţă educaţională, instituţiile 
de cultură descentralizate, începând 
cu anul 2002, şi plata contribuţiilor 
pentru personalul neclerical angajat 
în unităţile de cult. 

Se propune modicarea art.5, 
alin.(1) lit.a) si va avea urmatorul 
cuprins: 
 
„h) cheltuielilor descentralizate la 
nivelul sectoarelor şi municipiului 
Bucureşti, respectiv pentru: sistemul 
de protecţie a familiei şi copilului, 
centrele de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap, drepturile 
privind acordarea de produse lactate 
şi de panificaţie pentru elevii din 
clasele I-VIII din învăţământul de 
stat şi privat, precum şi pentru copiii 
preşcolari din grădiniţele de stat şi 
private cu program normal de 4 ore, 
acordarea de miere de albine ca 
supliment nutritiv pentru preşcolari 
şi elevii din clasele I-IV din 
învăţământul de stat şi confesional, 
învăţământul special şi centrele de 
resurse şi asistenţă educaţională, 
instituţiile de cultură descentralizate, 
începând cu anul 2002, şi plata 
contribuţiilor pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de 
cult.” 
 
Autori Comisia pentru egalitatea de 
sanse din Senat, Comisia pentru 
egalitatea de sanse pentru femei si 
barbati din Camera Deputatilor  si 

Amendament   necesar pentru 
corelarea cu modificările 
instituţionale introduse prin 
Legea nr.329/2009 - LEGE privind 
reorganizarea unor autorităţi şi 
instituţii publice, raţionalizarea 
cheltuielilor publice, susţinerea 
mediului de afaceri şi respectarea 
acordurilor-cadru cu Comisia 
Europeană şi Fondul Monetar 
Internaţional, dat fiind înfiinţarea 
Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Familiei şi a 
Drepturilor Copilului (prin 
comasarea Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului cu Agenţia Naţională 
pentru Proteţia Familiei) 
 
 
ADMIS DE  
 
Comisia pentru egalitatea de 
sanse din Senat, Comisia pentru 
egalitatea de sanse pentru femei 
si barbati din Camera 
Deputatilor   
 

Se propune respingerea, întrucât 
textul propus in proiectul de lege 
este corela cu prevederile legale 
in baza carora  se aloca sumele 
de la bugetul de stat. 
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domul deputat PSD Mugurel 
Surupaceanu 
 

353  Art.5 alin1 (1)-ARTICOL NOU 
Sumele prevazute la aliniatul (1) se 
vor asigura in totalitate de la bugetul 
de stat 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Senator PSD Sova Dan, 
deputat PSD Draghici Mircea 
Gheorghe 

Sumele repartizate pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judetelor , 
nu au acoperit niciodata necesarul 
pentru aceste servicii, judetele fiind 
nevoite sa asigure din venituri 
proprii( care sunt constituite numai 
din cota de 13% din impozitul pe 
venit, din 27% din sumele de 
echilibrare si sumele din cota de 
22% din impozitul pe venit), in 
detrimentul investitiilor in 
infrastructura, in special drumuri 
judetene care sunt intr-o situatie 
precara. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la 
nivelul judeţelor, au fost 
fundamentate  potrivit 
reglementărilor legale în vigoare 
(standarde de cost, număr elevi 
şi preşcolari, valoarea produselor 
lactate şi de panificaţie). 
 

354  Art.5 alin 4(1) ARTICOL NOU 
4(1) Sumele prevazute la aliniatul (4) 
se vor asigura in totalitate de la 
bugetul de stat 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Senator PSD Sova Dan, 
deputat PSD Draghici Mircea 
Gheorghe 

Sumele repartizate pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
municipiilor , oraselor, comunelor, 
nu au acoperit niciodata  necesarul , 
unele inregistrand restante de 3-4 
luni la plata ajutorului social, 
drepturilor insotitorilor persoanelor 
cu handicap determinand probleme 
sociale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la 
nivelul judeţelor, au fost 
fundamentate  potrivit 
reglementărilor legale în vigoare 
(standarde de cost, număr elevi 
şi preşcolari, valoarea produselor 
lactate şi de panificaţie). 
 

355 Art.5. – (6) Repartizarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată prevăzute la alin.(4) pe 

Art.5 alin (6) 
   Repartizarea sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata   prevazute 

    - Alocarea directa a sumelor de 
echilibrare a bugetelor locale , de la 
Ministerul Finantelor prin Directiile 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
- repartizarea pe comune, orase, 
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comune, oraşe, municipii, sectoare 
şi municipiul Bucureşti, după caz, 
se face prin decizie a directorului 
direcţiei generale a finanţelor 
publice judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, după 
consultarea consiliului judeţean şi a 
primarilor, şi cu asistenţa tehnică de 
specialitate a inspectoratului şcolar, 
în funcţie de numărul de 
elevi/preşcolari şi standardele de 
cost aferente, sau a direcţiei de 
muncă şi incluziune socială, după 
caz, în funcţie de numărul de 
beneficiari ai serviciilor respective. 

la alin. (4) pe comune, orase, 
municii, sectoare si municipiul 
Bucuresti , dupa caz,  se face prin 
hotarare de catre  consiliul 
judetean , respectiv a consiliului 
general al municipiului Bucuresti , 
dupa consultarea primarilor , si  cu 
asistenta tehnica de specialitate a 
inspectoratului scolar , in functie de 
numarul de elevi /prescolari si 
standardele de cost aferente ,sau a 
directiei de munca si incluziune 
sociala, dupa caz, in functie de 
numarul de beneficiari ai serviciilor 
respective si de alte criterii 
specifice. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Senator PSD Sova Dan, 
deputat PSD Draghici Mircea 
Gheorghe 

Generale ale Finantelor Publice, 
prin excluderea consiliilor judetene 
ca organism intermediar in procesul 
de alocare a acestor sume 
reprezinta incalcarea principiului de 
baza al administratiei publice 
locale, cel al autonomiei locale, 
consfintit prin Constitutia Romaniei 
si prin Legea 215/2001 a 
administratiei publice locale si nu 
in ultimul rand expresia 
recentralizarii si politizarii 
administratiei publice locale ;  
  - Consiliul Judetean in calitatea sa 
de  autoritate a administratiei 
publice locale , format din alesi 
locali din intreg teritoriul judetului , 
printr-un vot legitim si democratic 
si din toate formatiunile politice , 
este cel mai in masura sa cunoasca 
realitatile si necesitatile  judetului , 
pentru ca la acest nivel se aproba o 
strategie de dezvoltare, iar 
realizarea acestei strategii necesita 
o sustinere  financiara 
corespunzatoare ; 
    - Strategia de dezvoltare  locala 
ce se realizeaza la nivel de judet  
trebuie sa tina cont de strategia de 
dezvoltare elaborata de fiecare 
unitate administrativ teritoriala, 
avand in vedere faptul ca nu toate 
consiliile locale pornesc de la 

municipii, sectoare si municipiul 
Bucuresti, dupa caz, a sumelor 
defalcate din taxa pe valoare 
adăugată prevăzute la art.5 
alin.(4), se face după consultarea 
consiliului judeţean şi nu prin 
excluderea acestuia de la 
procesul de repartizare. 
Prevederea are în vedere 
diminuarea influenţei politice 
deoarece directorului direcţiei 
generale a finanţelor publice 
judeţene este numit în urma unui 
concurs şi nu pe considerente 
politice; 
- sumele defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
eclibrarea bugetelor locale, se 
repartizează pe unităţi 
administrativ – teritoriale 
potrivit prevederilor art 33 
alin.(3)-(7) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, care este 
o lege organică şi nu se poate 
modifica prin legile bugetare 
anuale (potrivit avizului 
Consiliul Legislativ). 
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acelasi nivel de dezvoltare 
(drumuri, alimentari cu apa, 
canalizare, scoli, sedii primarii 
etc.) ;  
  - Directia Generala a Finantelor 
Publice este un serviciu 
deconcentrat, care nu poate prelua 
atributiile unei autoritati locale, 
cum este consiliul judetean , ca 
autoritate deliberativa ;  
    -      Se asigura transparenta 
repartizarii sumelor defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat 
catre bugetele locale prin faptul ce 
sedintele de aprobare ale Consiliilor 
judetene sunt sedinte publice, 
hotararile acestuia fiind supuse 
procesului de publicare atat in 
Monitorul Oficial al Judetului , cat 
si pe site-ul propriu . 

356 Art.5. – (7) Pentru finanţarea 
cheltuielilor prevăzute la alin.(1) şi 
(4), cu excepţia celor pentru plata 
cheltuielilor cu salariile, sporurile, 
indemnizaţiile şi alte drepturi 
salariale în bani, stabilite prin lege 
şi contribuţiile aferente acestora, 
ale instituţiilor sau ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat, 
precum şi pentru plata ajutorului 
social, autorităţile administraţiei 
publice locale vor aloca pe lângă 
sumele defalcate din taxa pe 

Se propune modificarea art. 5 
alin.(7) astfel: 
„(7) Pentru finanţarea cheltuielilor 
prevăzute la alin.(1) şi (4), cu 
excepţia celor pentru plata 
cheltuielilor cu salariile, sporurile, 
indemnizaţiile şi alte drepturi 
salariale în bani, stabilite prin lege şi 
contribuţiile aferente acestora, ale 
instituţiilor sau ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat, 
precum şi pentru plata ajutorului 
social, autorităţile administraţiei 

Neconcordanta cu art.5 alin.2 si 
alocari bugetare mult diminuate 
fata de anul 2009. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
sumele trebuie asigurate pentru 
finantarea  cheltuielilor 
respective. 
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valoarea adăugată şi sume din 
bugetele locale ale acestora. 

publice locale vor aloca pe lângă 
sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată şi sume din bugetele locale 
ale acestora.” 
 
Autori: Senator PSD Pop Gheorghe 
si domnul, deputat PSD Nosa Iuliu 

357 Legea bugetului de stat pe anul 
2010  
Art. 5 
(7) Pentru finanţarea cheltuielilor 
prevăzute la art.4, cu excepţia celor 
pentru plata ajutorului social, pe 
lângă sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, autorităţile 
administraţiei publice locale vor 
aloca şi sume din bugetele locale 
ale acestora. 

Se propune modificarea Prevederilor 
art.5 din Legea bugetului de stat pe 
anul 2010, după cum urmează: 
 
Legea bugetului de stat pe anul 2010  
Art. 5 
(7) Pentru finanţarea cheltuielilor 
prevăzute la art.4, cu excepţia celor 
pentru plata ajutorului social, pe 
lângă sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, autorităţile 
administraţiei publice locale pot 
aloca şi sume din bugetele locale ale 
acestora. 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

 Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
sumele trebuie asigurate pentru 
finantarea  cheltuielilor 
respective. 
 

358 Art.7. alin. (2)  
Pentru anul 2010, cotele de 
contribuţii pentru asigurările de 
sănătate, prevăzute de Legea 
nr.95/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, se stabilesc 
după cum urmează: 

La art. 7, la alin.(2) se introduc două 
noi litere d) şi e) cu următorul 
cuprins: 
 
„d) Persoanele care nu sunt salariate, 
dar au obligaţia să îşi asigure 
sănătatea potrivit prevederilor 

În criza economică, măsurile care 
trebuie luate sunt cele de relaxare 
fiscală, România are nevoie de un 
plan de relansare economică ca 
reacţie la actuala criză economică 
mondială. Dată fiind amploarea 
crizei cu care se confruntă 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
sumele trebuie asigurate pentru 
finantarea  cheltuielilor 
respective. 
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a) 5,5% pentru cota datorată de 
angajat, prevăzută la art.257 din 
Legea nr.95/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
b) 5,2% pentru cota datorată de 
angajatori, prevăzută la art.258 din 
Legea nr.95/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
c) 10,7% pentru cota datorată de 
persoanele prevăzute la art.259 
alin.(6) din Legea nr.95/2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

prezentei legi, sunt obligate să 
comunice direct casei de asigurări 
alese veniturile, pe baza contractului 
de asigurare, în vederea stabilirii şi 
achitării cotei de 5%. 
e) Pentru lucrătorii migranţi care îşi 
păstrează domiciliul sau reşedinţa în 
Româmia, contribuţia lunară la fond 
se calculează prin aplicarea cotei de 
5% la veniturile obţinute din 
contractele încheiate cu un angajator 
străin.” 
 
 
Iniţiator:  
Deputat PNL Daniel Chiţoiu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

România, cât şi economia mondială 
în general, este nevoie de o 
abordare coerentă şi coordonată a 
politicilor fiscal-bugetare, precum 
şi o serie de măsuri de îmbunătăţire 
a colectării veniturilor la bugetul de 
stat şi de combatere a evaziunii şi 
fraudei fiscale. 
 
Autorităţile fiscale din întreaga 
lume îşi revizuiesc sistemele fiscale 
prin reducerea taxelor şi 
impozitelor, fluidizarea proceselor 
administrative şi modernizarea 
sistemelor de plată. 
 
Totodată, consolidarea bazei de 
impozitare şi a modului de aşezare 
a impozitelor şi taxelor au rolul de 
a transforma România într-un 
mediu atractiv din punct de vedere 
fiscal, care să ducă la asigurarea 
resurselor necesare dezvoltării 
economice, precum şi la creşterea 
investiţiilor şi la mentinerea şi 
crearea de noi locuri de muncă 

359 Art.5. – 71  nou   Se propune introducerea unui 
articol nou alin.(71) astfel: 
„ (71) Repartizarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata prevazute la anexa nr.7 
se face prin Hotararea Consililului 
judetean dupa consultarea 

Descentralizarea financiara a 
alocarilor bugetare la nivelul 
autoritatilor publice locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
sumele trebuie asigurate pentru 
finantarea  cheltuielilor 
respective. 
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prealabila a Directiei generale a 
finantelor publice judetene si a 
primarilor”  
 
Autori: Senator PSDPop Gheorghe 
si domnul, deputat PSD Nosa Iuliu 
 

360 Secţiunea a 4-a  
Dispoziţii referitoare la proiecte cu 
finanţare din fonduri  
externe nerambursabile postaderare 
pe anul 2010  
art. 9 

După art.9 se intoduce un nou 
articol, articolul 91 cu următorul 
conţinut: 
„(1) În scopul implementării 
programelor şi proiectelor de 
cooperare teritorială europeană, se 
autorizează ordonatorii principali de 
credite cu rol de autoritate 
management/autoritate comună de 
management/autoritate 
naţională/autoritate de gestiune a 
programelor privind cooperarea 
teritorială europeană să aprobe prin 
ordin norme specifice pentru  
finanţarea şi organizarea acţiunilor 
specifice pe teritorul altor state.  
 
(2) Cheltuielile stabilite prin norme 
se asigură de către ordonatorii 
principali de credite, din creditele 
bugetare aferente aprobate anual. 
Rambursarea acestor cheltuieli din 
fondurile europene se realizează în 
conformitate cu procedurile de lucru 
ale Autorităţilor de 
Management/Autorităţilor Comune 

Pentru a putea utiliza fondurile 
reprezentând asistenţă financiară 
nerambursabilă din partea Uniunii 
Europene este necesară 
creare/asigurarea unui cadrul legal 
corespunzător şi flexibil. 
  
De aceea propunem includerea în 
Legea Bugetului de Stat pe anul 
2010 a unor prevederi care să 
permită, pentru programele de 
cooperare teritorială europeană, în 
primul rând folosirea de către 
ordonatorii principali de credite a 
sumelor puse la dispoziţie de către 
Uniunea Europeana şi incluse cu 
această destinaţie în bugetele 
instituţiilor publice şi în al doilea 
rând gestionarea eficientă a 
acestora prin emiterea de normative 
de cheltuieli. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
sumele trebuie asigurate pentru 
finantarea  cheltuielilor 
respective. 
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de Management/Autorităţilor 
Naţionale.” 
 
Korodi Attila UDMR 
Lakatos Petru UDMR 
Erdei Doloczki István UDMR 

361 Art.12. – (1) Guvernul poate 
aproba prin hotărâre, virări de 
credite bugetare între ordonatorii 
principali de credite ai bugetului de 
stat, cu încadrarea în nivelul total al 
cheltuielilor prevăzute la titlul 
65.01 „Cheltuieli aferente 
programelor cu finanţare 
rambursabilă” şi, respectiv, în 
nivelul total al cheltuielilor din 
bugetul fondurilor provenite din 
credite externe, în funcţie de 
derularea programelor respective. 

Art.12,alin(1) se modifică astfel: 
Guvernul poate aproba prin Hotărâre, 
virări de credite bugetare între 
ordonatorii principali de credite ai 
bugetului de stat, cu încadrarea în 
nivelul total al cheltuielilor prevăzute 
la titlul 65,01 „Cheltuieli aferente 
programelor cu finanţare 
rambursabilă” şi respective, în 
nivelul total al cheltuielilor din 
bugetul fondurilor provenite din 
credite externe în funcţie de 
derularea programelor respective cu 
aprobarea cu aviz conform favorabil 
din partea comisiilor reunite de buget 
finanţe din cele 2 camere ale 
Parlamentului. 
 
Autor: Senor PSD Marius Sorin Bota 
 

Parlamentul este fondul legislativ 
care în urma aprobării bugetului de 
stat      trebuie să fie garantul că 
această lege este respectată şi 
eventualele modificări legislative să 
fie făcute cu acordul 
parlamentarilor în vederea 
respectării ţintelor macroeconomice 
stabilite prin textul iniţial al legii 
bugetului de stat. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
sumele trebuie asigurate pentru 
finantarea  cheltuielilor 
respective. 
 

362 Art.12. – (2) În cursul întregului 
an, ordonatorii principali de credite 
pot efectua virări de credite 
bugetare între capitole, şi între 
proiectele/programele cu finanţare 
rambursabilă, pentru asigurarea 
sumelor necesare derulării 

Art.12,alin(2) va avea următorul 
cuprins: 
În cursul întregului an,ordonatorii 
principali de credite pot efectua 
virări de credite bugetare între 
capitole, şi între 
proiectele/programele cu finanţare 

Parlamentul este fondul legislativ 
care în urma aprobării bugetului de 
stat      trebuie să fie garantul că 
această lege este respectată şi 
eventualele modificări legislative să 
fie făcute cu acordul 
parlamentarilor în vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
sumele trebuie asigurate pentru 
finantarea  cheltuielilor 
respective. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 214 -

corespunzătoare a acestora, cu 
încadrarea în nivelul total al 
cheltuielilor prevăzute la titlul 
65.01 „Cheltuieli aferente 
programelor cu finanţare 
rambursabilă” şi, respectiv, în 
nivelul total al cheltuielilor din 
credite externe.  

rambursabilă, pentru asigurarea 
sumelor necesare derulării 
corespunzătoare a acestora, cu 
încadrarea în nivelul total al 
cheltuielilor prevăzute la titlul 65,01 
„Cheltuieli aferente programelor cu 
finanţare rambursabilă”şi respective, 
în nivelul total al cheltuielilor din 
credite externe conform avizului 
favorabil din partea comisiilor 
reunite de specialitate din cele două 
camere  ale Parlamentului. 
 
Autor: Senor PSD Marius Sorin Bota 
 

respectării ţintelor macroeconomice 
stabilite prin textul iniţial al legii 
bugetului de stat. 

363 Art.13. – În condiţiile prevederilor 
Legii nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, în cursul 
întregului an, ordonatorii principali 
de credite pot efectua virări de 
credite bugetare între titlurile, 
articolele şi alineatele de cheltuieli 
din cadrul aceluiaşi capitol sau de 
la alte capitole pentru asigurarea 
fondurilor necesare la titlul 65.01 
„Cheltuieli aferente programelor cu 
finanţare rambursabilă”. 

Art.13 este eliminat, si se introduce 
un alt art.13,c e va avea următorul 
cuprins: 
In termen de 45 de zile de la 
publicarea Legii Bugetului de stat,  
Ministerul Finanţelor Publice va 
publica programul trimestrial de 
colectare a veniturilor bugetare, pe 
bugete componente ale bugetului 
general consolidat si pe tipuri de 
impozite si taxe, programul 
trimestrial de recuperare a arieratelor 
fiscale impreuna cu masurile avute in 
vedere pentru combaterea evaziunii 
si fraudei fiscale.  În cazurile în care 
se fac propuneri de acte normative 
care conduc la diminuarea veniturilor 
bugetare, acestea trebuie să prevadă 

Prevederile art.13 se regăsesc în 
alin.(2) al art.12,prin urmare apare 
un alt art.13 care are rolul de a 
creşte gradul de transparenţă şi 
responsabilitate şi eficienţă în 
colectarea şi cheltuirea banului 
public. 

Se propune respingerea 
amendamentului, deoarece au 
fost avute in vedere prevederile 
Legii 500/2002 privin finantele 
publice . 
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impactul financiar in anul in care 
acestea intra in vigoare si sa 
indeplineasca cel putin una din 
urmatoarele conditii 
a)sa aiba avizul conform favorabil al 
Ministerului Finantelor Publice si al 
comisiilor reunite de buget-finanţe 
din cele două camere ale 
Parlamentului, conform caruia 
impactul financiar a fost luat in 
calcul in prognoza veniturilor 
bugetare si nu afecteaza tintele 
bugetare anuale si pe termen mediu. 
b)să fie însoţite de propuneri de 
măsuri de compensare a impactului 
financiar respectiv, prin majorarea 
altor venituri bugetare 
 
Autor: Senor PSD Marius Sorin Bota 
 

364 CAPITOLUL II  
Responsabilitati in aplicarea 
prezentei legi 

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

Prin aceasta propunere se 
garanteaza faptul ca  cheltuielile 
pentru reclama si publicitate se vor 
efectua in limitele sumelor alocate 
cu aceeasta destinatie si nu se vor 
efectua cheltuieli de la alte capitole 
care nu au fost expres precizate. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului, intrucat sunt 
prevederi legale in acest sens. 
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Amendamentul nu a fost discutat, 
deoarece s-a hotărât să fie transmis 
comisiilor reunite de buget. 
 

365 Legea Bugetului de stat pe anul 
2010, capitolul II 
 

Se propune introducerea  unui nou 
capitol II 2 – Masuri in domeniu 
politicilor fiscale  
Art. I – Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 927 
din 23 decembrie 2003, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

 
1.  Alineatele (2)-(4) ale articolului 
18 îşi suspendă aplicarea între data 
intrării în vigoare a prezentei legi şi 
31 decembrie 2010. 
2. Litera t) din alineatul (4) a 
articolului 21 îşi suspendă aplicarea 
între data intrării în vigoare a 
prezentei legi şi 31 decembrie 2010. 
3. În perioada cuprinsă între data 
intrării în vigoare a prezentei legi şi 
31 decembrie 2010, alineatele (7) şi 
(8) ale articolului 34 se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
 

“(7) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (6), contribuabilii 
prevăzuţi la alin. (1) nou-înfiinţaţi, 

Introducerea impozitului minim in 
anul 2009 nu numai că nu a fost o 
măsură de combatere a evaziunii 
fiscale, aşa cum a fundamentat 
Guvernul decizia, ci, dimpotrivă, 
a pus în pericol atât activitatea 
economică a contribuabililor mici şi 
mijlocii (fie împingându-i spre 
faliment, fie încurajând noi forme 
de evaziune şi evitarea plăţii 
impozitelor şi taxelor), cât şi 
periclitarea şi realizarea celorlalte 
venituri bugetare. S-a creat, astfel, 
un obstacol în calea mediului de 
afaceri, deoarece acest impozit nu 
este corelat cu capacitatea de plată 
a firmelor. Aplicat asupra 
veniturilor totale, el distorsionează 
activitatea economică, ceea a 
condus, în perioada imediat 
următoare, la falimentarea a sute de 
mii de întreprinderi mici si mijlocii 
din comerţ şi servicii - cele mai 
afectate domenii în perioada de 
criză economică.  

 
În criza economică, măsurile care 
trebuie luate sunt cele de relaxare 
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înfiinţaţi în cursul anului precedent 
sau care la sfârşitul anului fiscal 
precedent înregistrează pierdere 
fiscală, precum şi cei care în anul 
precedent au fost plătitori de impozit 
pe veniturile microîntreprinderilor, 
efectuează plăţi anticipate în contul 
impozitului pe profit la nivelul sumei 
rezultate din aplicarea cotei de 
impozit asupra profitului fiscal al 
perioadei pentru care se efectuează 
plata anticipată. În cazul 
contribuabililor care în anul 
precedent au beneficiat de scutiri de 
la plata impozitului pe profit, 
conform legii, iar în anul pentru care 
se calculează şi se efectuează plăţile 
anticipate nu mai beneficiază de 
facilităţile fiscale respective, 
impozitul pe profit pentru anul 
precedent, pe baza căruia se 
determină plăţile anticipate, este 
impozitul pe profit determinat 
conform declaraţiei privind impozitul 
pe profit pentru anul precedent, 
luându-se în calcul şi impozitul pe 
profit scutit. 

4. Litera l1) din alineatul (7) a 
articolului 48 îşi suspendă aplicarea 
între data intrării în vigoare a 
prezentei legi şi 31 decembrie 2010. 

 
5. În perioada cuprinsă între 

fiscală, România are nevoie de un 
plan de relansare economică ca 
reacţie la actuala criză economică 
mondială. Dată fiind amploarea 
crizei cu care se confruntă 
România, cât şi economia mondială 
în general, este nevoie de o 
abordare coerentă şi coordonată a 
politicilor fiscal-bugetare, precum 
şi o serie de măsuri de îmbunătăţire 
a colectării veniturilor la bugetul de 
stat şi de combatere a evaziunii şi 
fraudei fiscale.  

 
 

Autorităţile fiscale din întreaga 
lume îşi revizuiesc sistemele fiscale 
prin reducerea taxelor şi 
impozitelor, fluidizarea proceselor 
administrative şi modernizarea 
sistemelor de plată. 

 
Totodată, consolidarea bazei de 
impozitare şi a modului de aşezare 
a impozitelor şi taxelor au rolul de 
a transforma România într-un 
mediu atractiv din punct de vedere 
fiscal, care să ducă la asigurarea 
resurselor necesare dezvoltării 
economice, precum şi la creşterea 
investiţiilor şi la mentinerea şi 
crearea de noi locuri de muncă. 
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data intrării în vigoare a prezentei 
legi şi 31 decembrie 2010, articolului 
107 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

“Art. 107 - Cota de 
impozitare 

Cota de impozitare pe 
veniturile microîntreprinderilor este 
3%.” 

 
6. În perioada cuprinsă între 

data intrării în vigoare a prezentei 
legi şi 31 decembrie 2010, după 
alineatul (21) al articolului 140 se 
introduce un alineat nou, alin. (22), 
cu următorul cuprins: 

„(22) Începând cu data de 01 
a lunii urmatoare intrării în vigoare a 
prezentei legi, până la 31 decembrie 
2010, cota redusă de 5% se aplică 
asupra bazei de impozitare pentru 
constructia si livrarea locuinţelor noi, 
inclusiv a terenului pe care sunt 
construite. Terenul pe care este 
construită locuinţa include şi 
amprenta la sol a locuinţei.”  

 
7. Articolul 1451 îşi suspendă 

aplicarea între data intrării în vigoare 
a prezentei legi şi 31 decembrie 
2010. 

 
Art. II - Ordonanţa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prin proiect se urmăreşte evitarea 
creşterii numărului societăţilor care 
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Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 513 din 31 
iulie 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
şi se completează după cum 
urmează: 

 
1. După articolul 114 se 

introduce un nou articol, art. 1141, cu 
următorul cuprins: 

„Art. 1141 - Dispoziţii privind 
plata înainte de termen a obligaţiilor 
fiscale  

(1) Pentru plata înainte de 
termenul de plată stabilit conform 
art. 111  a unei  obligaţii fiscale 
datorate bugetelor administrate de 
Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală, contribuabilii beneficiază de 
o bonificaţie de 5% din valoarea a 
obligaţiilor datorate.  

(2) Bonificaţia prevăzuta la 
alin. (1) nu se aplică în următoarele 
cazuri: 

a) pentru obligaţiile fiscale 
reprezentând impozite sau contribuţii 
cu reţinere la sursă; 

b) pentru obligaţiile fiscale 
reprezentând accize; 

c) contribuabililor care au 
obligaţii fiscale restante şi pentru 

ar îndeplini condiţiile prevăzute de 
lege pentru intrarea în procedura 
insolvenţei, iar ulterior declanşarea 
procedurii falimentului şi în acelaşi 
timp realizarea în cât mai bune 
condiţii a veniturilor bugetare, prin 
accelerarea încasărilor.  
            Astfel, se propune acordarea 
unei bonificaţii de 5% din valoarea 
integrală a obligaţiilor stinse prin 
plata înainte de termen, bonificaţii 
care se calculează pentru fiecare 
termen de plată, iar veniturile 
corespunzătoare înregistrate se 
utilizează ca surse proprii de 
finanţare. 

 De asemenea, prin acest 
proiect de lege se propune 
reducerea majorărilor de întârziere 
la plata obligatiilor fiscale de la 0,1 
%, la 0,03% pe fiecare zi de 
intarziere. Nivelul majorarii de 
intarziere se stabileste corelat cu 
nivelul dobânzii de referinţă stabilit 
de Banca Naţională a României, o 
data pe an, prin legile bugetare 
anuale, pentru anul urmator, sau in 
cursul anului, daca rata dobanzii de 
referinta se modifica cu peste 5 
puncte procentuale.” 
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care nu a fost suspendată executarea 
actului prin care s-au stabilit 
obligaţiile fiscale, în condiţiile legii; 

d) contribuabililor care nu 
depun declaraţiile fiscale la 
termenele stabilite de lege. 

(3) Bonificaţiile prevăzute la 
alin. (1) se calculează şi se declară 
lunar de contribuabil, iar plata 
anticipata va fi diminuata cu valoarea 
bonificaţiei.  Veniturile astfel 
constituite se utilizează ca surse 
proprii de finanţare. 

(4) În cazul în care urmare a 
inspecţiei fiscale se constată 
diferenţe ale obligaţiilor de plată ca 
urmare a declarării unor sume mai 
mici decât cele datorate, organul de 
control va obliga contribuabilul la 
plata diferenţelor, a bonificaţiei de 
5%, corespunzatoare diferenţelor 
respective, precum şi a majorărilor 
de întârziere aferente.  

(5) În cazul în care, ulterior 
declarării obligaţiilor de plată, 
contribuabilul corectează, din proprie 
iniţiativă, obligaţia de plată, în sensul 
majorării acesteia, este  obligat la 
plata diferenţelor, a bonificaţiei de 
5% corespunzatoare diferenţelor 
respective, precum şi a majorărilor 
de întârziere aferente. 

(6) Fapta de a declara sume 
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de plată mai mici decât cele datorate 
cu scopul de a beneficia de 
bonificaţia prevăzută la alin. (1) 
reprezintă faptă contravenţională şi 
se sancţionează cu amendă de la 
2.000 lei la 3.500 lei, pentru 
persoanele fizice, şi cu amendă de la 
12.000 lei la 14.000 lei, pentru 
persoanele juridice.   

(7) Procedura de aplicare a 
prevederilor prezentului articol se 
aprobă prin ordin al preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală.” 

 
2. În perioada cuprinsă între 

data intrării în vigoare a prezentei 
legi şi 31 decembrie 2010, alineatul 
(7) al articolului 120 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

“(7) Nivelul majorării de 
întârziere este de 0,03% pentru 
fiecare zi de întârziere. Nivelul 
majorării de întârziere se stabileşte 
corelat cu nivelul dobânzii de 
referinţă stabilit de Banca Naţională 
a României, o data pe an, prin legile 
bugetare anuale, pentru anul urmator, 
sau în cursul anului, dacă rata 
dobânzii de referinţă se modifică cu 
peste 5 puncte procentuale.” 

 
3. În perioada cuprinsă între 
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data intrării în vigoare a prezentei 
legi şi 31 decembrie 2010, după 
alineatul (7) al articolului 120 se 
introduce un nou alineat, alin. (8), cu 
următorul cuprins: 

„(8) Prin derogare de la alin. 
(7), nivelul majorării de întârziere 
este de 0,1% pentru fiecare zi de 
întârziere în cazul în care obligaţiile 
fiscale rezultă din săvârşirea unei 
fapte prevăzute de legea penală.” 
 
Autori: 
Deputat PNL Daniel Chiţoiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

 
366 CAPITOLUL II  

Responsabilitati in aplicarea 
prezentei legi 

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

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

Se respinge amendamentul, 
intrucat sumele prevazute in 
bugetele unor ordonatori 
principali de credite se vor 
repartiza pe unitati administrativ 
teritoriale in conformitate cu 
actele normative care 
reglementeaza programele 
nationale de dezvoltare . 
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industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Amendamentul nu a fost discutat, 
deoarece s-a hotărât să fie transmis 
comisiilor reunite de buget. 

367 ART 16 (5) “Prin derogare de la 
prevederile Legii nr.500/2002, cu 
modificările si completările 
ulterioare, se autorizează Ministerul 
Finanţelor Publice să efectueze, pe 
parcursul întregului an, cu 
încadrarea în nivelul total al 
fondurilor de la bugetul de stat 
aprobate la titlul „Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare” 
redistribuiri de credite de 
angajament §i virări de credite 
bugetare între ordonatorii principali 
de credite ai bugetului de stat, în 
funcţie de stadiul implementarii, la 
nivelul fiecărui ordonator de 
credite, a proiectelor finanţate din 
fonduri externe nerambursabile 
postaderare.” 
 

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

Prin aceasta formulare Parlamentul 
este transformat intr-un organism 
consultativ al ordonatorilor de 
credite care in cîrdaşie cu 
Ministerul Finantelor Publice, vor 
cheltui resursele bugetului dupa 
bunul plac. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Amendamentul nu a fost discutat, 
deoarece s-a hotărât să fie transmis 
comisiilor reunite de buget. 
 

Se respinge amendamentul, 
intrucat prin prevederile 
respective se asigura mai multa 
flexibilitate in accesarea 
fondurilor de la UE  in functie 
de stadiul implementarii 
proiectelor. 

368 Art 16 (6) “Virările de credite 
bugetare prevăzute la alin.(3) se pot 
efectua şi de la capitolele care au 
fost majorate din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului şi 
din Fondul de intervenţie la 

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

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

Se respinge amendamentul, 
intrucat prin prevederile 
respective se asigura mai multa 
flexibilitate in accesarea 
fondurilor de la UE  in functie 
de stadiul implementarii 
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dispoziţia Guvernului, cu excepţia 
sumelor alocate din aceste fonduri.”
 

Constantin Niţă – Deputat  PSD+PC 
 

 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Amendamentul nu a fost discutat, 
deoarece s-a hotărât să fie transmis 
comisiilor reunite de buget. 

proiectelor. 

369       Art 16 (7) “În condiţiile Legii 
nr.500/2002 cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
autorizează ordonatorii principali de 
credite care identifica, pe parcursul 
exerciţiului bugetar anual, proiecte 
noi finanţabile din fonduri externe 
nerambursabile postaderare şi care 
nu au în bugetul propriu titlul 
„Proiecte cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile 
postaderare” sau articolul 
corespunzător, să introducă titlul şi 
articolul respectiv, cu avizul de 
principiu al autorităţii de 
management/gestiune   
a 
programului/instrumentului/facilită
ţii asupra eligibilitatii activităţilor 
din cadrul proiectelor propuse la 
finanţare.” 
 

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

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

Se respinge amendamentul, 
intrucat prin prevederile 
respective se asigura mai multa 
flexibilitate in accesarea 
fondurilor de la UE  in functie 
de stadiul implementarii 
proiectelor. 
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deoarece s-a hotărât să fie transmis 
comisiilor reunite de buget. 

370 Art.18. – Din fondurile prevăzute 
la alin.(4) şi (5) ale art. 227 din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
autorizează Ministerul Finanţelor 
Publice să efectueze în anul 2010 şi 
cheltuieli pentru finalizarea 
obiectivelor de investiţii în derulare 
– construcţii-montaj, achiziţionarea 
şi amenajarea unor sedii ale 
Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală şi unităţilor sale 
subordonate, în limita sumelor 
prevăzute în anexa nr. 3/16/13b la 
bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice pe anul 2010. 

Art.18 se va completa la final si va 
avea următorul conţinut: 
Din fondurile prevăzute la alin.(4) şi 
(5) ale art. 227 din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se autorizează Ministerul 
Finanţelor Publice să efectueze în 
anul 2010 şi cheltuieli pentru 
finalizarea obiectivelor de investiţii 
în derulare – construcţii-montaj, 
achiziţionarea şi amenajarea unor 
sedii ale Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală şi unităţilor sale 
subordonate, în limita sumelor 
prevăzute în anexa nr. 3/16/13b la 
bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice pe anul 2010 cu avizul 
conform favorabil comisiilor reunite 
de buget finanţe din cele două 
camere ale Parlamentului. 
 
Autor: Senor PSD Marius Sorin Bota 
 

Art.18 are rolul de a creşte gradul 
de transparenţă şi responsabilitate şi 
eficienţă în colectarea şi cheltuirea 
banului public. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor intre 
proiectele inscrise in programul 
de investitii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
legii. 

371 Art.19. – (2) Ordonatorii principali 
de credite au obligaţia ca, în cadrul 
creditelor bugetare aprobate, să 
asigure integral şi cu prioritate 
fondurile necesare derulării 
programelor şi proiectelor cu 

Art.19,alin(2) se modifică astfel: 
Ordonatorii principali de credite au 
obligaţia ca, în cadrul creditelor 
bugetare aprobate, să asigure integral 
şi cu prioritate fondurile necesare 
derulării programelor şi proiectelor 

Elimină discriminarea finanţării 
proiectelor în funcţie de tipul de 
finanţare şi asigură eliminarea 
arieratelor  din ea şi limitează 
posibilitatea escaladării preţurilor 
(valorilor din contracte)  ca urmare 

Se respinge amendamentul, 
intrucat potrivit Legii 
nr.500/2002 privind finantele 
publice, ordonatorii principali de 
credite sunt cei care stabilesc 
prioritatea in efectuarea 
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finanţare internaţională, inclusiv 
cele reprezentând componenta 
locală aferentă acestora la care se 
face referire la alin.(1), precum şi 
fondurile necesare finanţării 
angajamentelor asumate prin 
documentele privind aderarea 
României la Uniunea Europeană. 

cu finanţare internaţională 
rambursabilă sau nerambursabilă, 
inclusiv cele reprezentând 
componenta locală aferentă acestora 
la care se face referire la alin.(1), 
precum şi fondurile necesare 
finanţării angajamentelor asumate 
prin documentele privind aderarea 
României la Uniunea Europeană. 
Totodată ordonatorii principali şi 
secundari de credite vor asigura cu 
prioritate plata facturilor restante 
către prestări de servicii şi lucrări 
publice, astfel aceştia vor fi limitaţi 
în angajarea de noi lucrări publice 
sau achiziţionarea de noi servici fără 
ca datoriile să scadă până la 
eliminarea lor. Astfel va fi respectat 
de aceştia raportul de 2 la 1, adică 
pentru 1 leu cheltuit într-un nou 
contract (inclusiv în cele care se 
bazează pe credite de angajament), 
trebuie să fie achitaţi 2 lei dintr-o 
factură (contract) factura veche care  
constituie o datorie a ordonatorului 
de credite către un agent economic 
sau chiar persoană fizică. 
 
Autor: Senor PSD Marius Sorin Bota 
 

a întârzierilor la plată prin 
neasigurarea la timp a plăţilor. 
Elimină subiectivismul legat de 
plăţile facturilor şi elimină 
posibilitatea escaladării corupţiei în 
instituţii publice şi elimină 
posibilitatea de interpretare a 
prezentului act legislativ. 

cheltuielilor. 

372 Art.20. – (5) În condiţiile 
prevederilor Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 

Art.20,alin(5) se modifică astfel: 
În condiţiile prevederilor Legii 
nr.500/2002, cu modificările şi 

 Se respinge amendamentul, 
intrucat prevederile art.12 la care 
se face trimitere la virarile de 
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ulterioare, în cursul întregului an, 
ordonatorii principali de credite pot 
efectua virări de credite bugetare 
între titlurile şi articolele de 
cheltuieli din cadrul aceluiaşi 
capitol sau de la alte capitole pentru 
asigurarea: 
a) Plăţii la scadenţă a contribuţiei 
României la bugetul Uniunii 
Europene, a cotizaţiilor şi 
contribuţiilor la organisme 
internaţionale, la organisme 
financiar-bancare internaţionale, a 
rambursărilor de credite interne şi 
externe, a dobânzilor, a 
comisioanelor şi a altor costuri 
aferente creditelor, precum şi 
derulării corespunzătoare a 
programelor finanţate din fonduri 
comunitare, pre şi post aderare şi a 
programelor cu finanţare 
rambursabilă; 
b) sumelor necesare achitării 
debitelor datorate bugetului 
Comunităţii Europene, în 
conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/1999 cu privire la gestionarea 
fondurilor nerambursabile alocate 
României de către Comunitatea 
Europeană, precum şi a fondurilor 
de cofinanţare aferente acestora, 
aprobată prin Legea nr.22/2000, cu 

completările ulterioare, în cursul 
întregului an, ordonatorii principali 
de credite pot efectua virări de 
credite bugetare între titlurile şi 
articolele de cheltuieli din cadrul 
aceluiaşi capitol sau de la alte 
capitole cu respectarea prevederilor 
art.12 din prezenta lege pentru 
asigurarea: 
 
 
 
Autor: Senor PSD Marius Sorin Bota 
 

credite intre ordonatorilor 
principali de credite. 
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modificările şi completările 
ulterioare, şi cele reprezentând 
majorările de întârziere. 

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

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

Prin aceasta formulare Parlamentul 
este transformat intr-un organism 
consultativ al Guvernului si pentru 
a rezolva aceasta situatie se impune 
ca Guvernul sa initieze un nou 
proiect de lege pentru rectificarea 
bugetului de stat, astfel incat sa se 
respecte prevederile art 138 din 
Constitutiei cu privire la procedura 
aprobarii bugetului de stat.  
De asemenea, prin legea bugetului 
de stat care este o lege ordinara nu 
se poate modifica Legea 500/2002 
privind finantele publice care are 
caracter organic. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Amendamentul nu a fost discutat, 
deoarece s-a hotărât să fie transmis 
comisiilor reunite de buget. 

Se respinge amendamentul, 
intrucat prin prevederile 
respective se asigura mai multa 
flexibilitate in accesarea 
fondurilor de la UE  in functie 
de stadiul implementarii 
proiectelor. 

374 Art.21. “Se autorizează Ministerul 
Finanţelor Publice, la propunerea 
ordonatorilor principali de credite, 
să introducă modificări ale 
indicatorilor tehnico- economici în 

 
            Se elimina 
 
Iniţiator: Aurelia Vasile -Deputat 
PSD+PC  

Prin aceasta formulare Parlamentul 
este transformat intr-un organism 
consultativ al Guvernului. 
 
Amendament respins de Comisia 

Se propune respingerea întrucât: 
- Articolul propus nu  implică 
majorarea deficitului bugetar, 
având în vedere că modificarea 
indicatorilor tehnico- economici 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 229 -

fi§ele de investiţii aferente 
obiectivelor de investiţii prevăzute 
în anexele la bugetele acestora, în 
condiţiile încadrării în prevederile 
bugetare aprobate pe anul 2010.” 
 

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

economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Amendamentul nu a fost discutat, 
deoarece s-a hotărât să fie transmis 
comisiilor reunite de buget. 

în fişele de investiţii se face cu 
încadrarea în prevederile 
bugetare aprobate pe anul 2010, 
şi reprezintă un mecanism de 
reglare a eventualelor probleme 
de implementare apărute în 
derularea procesului 
investiţional. 
- Totodată, articolul propus vine 
în completarea Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, având în 
vedere că potrivit acesteia 
modificarea indicatorilor 
tehnico-economici este de 
compenenţa Guvernului/ 
ordonatorilor de credite, 
Parlamentul neavând atribuţii în 
acest sens. 
- din fonduri externe 
rambursabile si nerambursabile 
se vor elabora de ordonatorii 
principali de credite cu 
incadrarea in nivelul creditelelor 
bugetare aprobate de Parlament 
si in concordanta cu politicile 
publice finantate in anul 2010, 
prevazute in anexe la proiectele 
de buget ale acestora 
 

375 Art.21. “Se autorizează Ministerul 
Finanţelor Publice, la propunerea 

Art.21 se modifică astfel: 
Se autorizează Ministerul Finanţelor 

Parlamentul este fondul legislativ 
care în urma aprobării bugetului de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Articolul propus nu  implică 
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ordonatorilor principali de credite, 
să introducă modificări ale 
indicatorilor tehnico- economici în 
fi§ele de investiţii aferente 
obiectivelor de investiţii prevăzute 
în anexele la bugetele acestora, în 
condiţiile încadrării în prevederile 
bugetare aprobate pe anul 2010.” 
 

Publice, la propunerea ordonatorilor 
principali de credite, să introducă 
modificări ale indicatorilor tehnico-
economici în fişele de investiţii 
aferente obiectivelor de investiţii 
prevăzute în anexele la bugetele 
acestora, în condiţiile încadrării în 
prevederile bugetare aprobate pe anul 
2010 şi cu aviz conform favorabil 
comisiilor reunite de specialitate din 
cele două camere ale Parlamentului. 
 
Autor: Senor PSD Marius Sorin Bota 
 

stat      trebuie să fie garantul că 
această lege este respectată şi 
eventualele modificări legislative să 
fie făcute cu acordul 
parlamentarilor în vederea 
respectării ţintelor macroeconomice 
stabilite prin textul iniţial al legii 
bugetului de stat. 

majorarea deficitului bugetar, 
având în vedere că modificarea 
indicatorilor tehnico- economici 
în fişele de investiţii se face cu 
încadrarea în prevederile 
bugetare aprobate pe anul 2010, 
şi reprezintă un mecanism de 
reglare a eventualelor probleme 
de implementare apărute în 
derularea procesului 
investiţional. 
- Totodată, articolul propus vine 
în completarea Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, având în 
vedere că potrivit acesteia 
modificarea indicatorilor 
tehnico-economici este de 
compenenţa Guvernului/ 
ordonatorilor de credite, 
Parlamentul neavând atribuţii în 
acest sens. 
- programele/proiectele cu 
finanţare din fonduri externe 
rambursabile si nerambursabile 
se vor elabora de ordonatorii 
principali de credite cu 
incadrarea in nivelul creditelelor 
bugetare aprobate de Parlament 
si in concordanta cu politicile 
publice finantate in anul 2010, 
prevazute in anexe la proiectele 
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de buget ale acestora 
 

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

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

Se impune ca anexele la bugetul de 
stat sa cuprinda in detaliu toate 
proiectele si programele finantate 
din fonduri publice interne sau 
externe. 
Totodata, prin acceptarea 
propunerii de articol nou prin care 
se stabileste ca “In termen de 30 de 
zile de la publicarea in Monitorul 
Oficial a prezentei legi, Guvernul 
Romaniei va prezenta 
Parlamentului un proiect de lege de 
completare a legii bugetului de stat, 
prin care sa se prevada explicit 
modul de defalcare al fondurilor 
prevazute la ordonatorii de credite 
pe judete si obiective.”, se rezolva 
problema detalierilor pe 
programe/proiecte cu finantare din 
fonduri externe rambursabile si 
nerambursabile, dupa caz. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Amendamentul nu a fost discutat, 
deoarece s-a hotărât să fie transmis 
comisiilor reunite de buget. 

Se propune respingerea intrucat: 
- Legea privind finantele 
publice, nr. 500/2002, nu 
prevede procedura de 
completare a legii bugetare 
anuale; 
- programele/proiectele cu 
finanţare din fonduri externe 
rambursabile si nerambursabile 
se vor elabora de ordonatorii 
principali de credite cu 
incadrarea in nivelul creditelelor 
bugetare aprobate de Parlament 
si in concordanta cu politicile 
publice finantate in anul 2010, 
prevazute in anexe la proiectele 
de buget ale acestora 
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377 Art.22. (1)” În termen de 10 de zile 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, ordonatorii 
principali de credite vor aproba 
detalierea pe programe/proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
rambursabile §i nerambursabile, 
după caz, sumele aprobate cu 
această destinaţie, cu avizul 
Ministerului Finanţelor Publice.” 
 

Art.22, alin(1) se modifică astfel: 
În termen de 10 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, 
ordonatorii principali de credite vor 
aproba detalierea pe 
programe/proiecte cu finanţare din 
fonduri externe rambursabile şi 
nerambursabile, anual, după caz, 
sumele aprobate cu această destinaţie 
cu avizul conform favorabil al 
comisiilor de specialitate reunite din 
cele două camere ale Parlamentului. 
 
Autor: Senor PSD Marius Sorin Bota 
 

Parlamentul este fondul legislativ 
care în urma aprobării bugetului de 
stat      trebuie să fie garantul că 
această lege este respectată şi 
eventualele modificări legislative să 
fie făcute cu acordul 
parlamentarilor în vederea 
respectării ţintelor macroeconomice 
stabilite prin textul iniţial al legii 
bugetului de stat. 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea intrucat 
programele/proiectele cu 
finanţare din fonduri externe 
rambursabile si nerambursabile 
se vor elabora de ordonatorii 
principali de credite cu 
incadrarea in nivelul creditelelor 
bugetare aprobate de Parlament 
si in concordanta cu politicile 
publice finantate in anul 2010, 
prevazute in anexe la proiectele 
de buget ale acestora 

378 Art.22. (2)“În termenul prevăzut la 
alin.(1) se autorizează ordonatorii 
principali de credite să aprobe 
bugetul pe programe cu avizul 
Ministerului Finanţelor Publice. 
Creditele de angajament cuprinse în 
programe se stabilesc la nivelul 
creditelor bugetare aprobate, cu 
excepţia celor prevăzute în 
programele de investiţii publice 
anexe la bugetele ordonatorilor 
principali de credite.” 

Art.22,alin(2) va avea următorul 
cuprins: 
În termenul prevăzut la alin.(1) se 
autorizează ordonatorii principali de 
credite să aprobe bugetul pe 
programe sub supravegherea 
Ministerului Finanţelor Publice, după 
ce în prealabil, comisiile de 
specialitate reunite din cele două 
camere ale Parlamentului,şi-au dat 
avizul conform favorabil. Creditele 
de angajament cuprinse în programe 
se stabilesc la nivelul creditelor 
bugetare aprobate, cu excepţia celor 
prevăzute în programele de investiţii 
publice anexe la bugetele 

Parlamentul este fondul legislativ 
care în urma aprobării bugetului de 
stat      trebuie să fie garantul că 
această lege este respectată şi 
eventualele modificări legislative să 
fie făcute cu acordul 
parlamentarilor în vederea 
respectării ţintelor macroeconomice 
stabilite prin textul iniţial al legii 
bugetului de stat. 
 
 

Se propune respingerea intrucat 
bugetul pe programe se va 
elabora de ordonatorii principali 
de credite cu incadrarea in 
nivelul creditelelor bugetare 
aprobate de Parlament si in 
concordanta cu politicile publice 
finantate in anul 2010, prevazute 
in anexe la proiectele de buget 
ale acestora. 
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ordonatorilor principali de credite. 
 
Autor: Senor PSD Marius Sorin Bota 
 
 

379 Art.22. (2)“În termenul prevăzut la 
alin.(1) se autorizează ordonatorii 
principali de credite să aprobe 
bugetul pe programe cu avizul 
Ministerului Finanţelor Publice. 
Creditele de angajament cuprinse în 
programe se stabilesc la nivelul 
creditelor bugetare aprobate, cu 
excepţia celor prevăzute în 
programele de investiţii publice 
anexe la bugetele ordonatorilor 
principali de credite.” 

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

Se impune ca anexele la bugetul de 
stat sa cuprinda in detaliu toate 
proiectele si programele finantate 
din fonduri publice interne sau 
externe. 
Totodata, prin acceptarea 
propunerii de articol nou prin care 
se stabileste ca “In termen de 30 de 
zile de la publicarea in Monitorul 
Oficial a prezentei legi, Guvernul 
Romaniei va prezenta 
Parlamentului un proiect de lege de 
completare a legii bugetului de stat, 
prin care sa se prevada explicit 
modul de defalcare al fondurilor 
prevazute la ordonatorii de credite 
pe judete si obiective.”, se rezolva 
problema aprobarii bugetului pe 
programe. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Amendamentul nu a fost discutat, 
deoarece s-a hotărât să fie transmis 

Se propune respingerea intrucat: 
- Legea privind finantele 
publice, nr. 500/2002, nu 
prevede procedura de 
completare a legii bugetare 
anuale; 
- bugetul pe programe se va 
elabora de ordonatorii principali 
de credite cu incadrarea in 
nivelul creditelelor bugetare 
aprobate de Parlament si in 
concordanta cu politicile publice 
finantate in anul 2010, prevazute 
in anexe la proiectele de buget 
ale acestora. 
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comisiilor reunite de buget. 
380    Art.22. (3)“Se autorizează 

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

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

Aceasta propunere nu se justifica 
intrucat aceasta problema poate fi 
reglementata de fiecare ordonator 
de credite in limita bugetului 
aprobat. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Amendamentul nu a fost discutat, 
deoarece s-a hotărât să fie transmis 
comisiilor reunite de buget. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
detalierea numarului maxim de 
posturi aprobat ordonatorilor 
principali de credite ai bugetului 
de stat pe categorii de functii si 
salarii de baza constituie element 
de fundamentare a politicilor 
salariale si de personal in 
sectorul bugetar. 

381 Legea bugetului de stat pe anul 
2010.  
Art 22, alin. (3) 

Se propune eliminarea alin. (3) având 
următorul conţinut: 
 
„Se autorizează ordonatorii principali 
de credite să detalieze în structură, pe 
funcţii, numărul maxim deposturi 
finanţat în anul 2010 şi fondul 
aferent salariilor de bază, în termen 
de 30 de zile de la publicarea 
prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, cu avizul 
Ministerului Finanţelor Publice” 
 
Autori: deputat Daniel Stamate 
Budurescu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 

Legea Bugetului de stat pe 2010 nu 
se poate adopta fără menţionarea 
expresă a statelor de funcţii la 
nivelul fiecărei instituţii. Pentru o 
bună înţelegere a modalităţii de 
alocare a fondurilor aferente 
cheltuielilor de personal, este 
necesară specificarea exactă a 
numărului de posturi şi a salariilor 
de încadrare pentru fiecare 
categorie de salariat. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
prevederile art.22 alin.(3) sunt 
corelate cu prevederile art.29 din 
Legea privind finanţele publice 
nr.500/2002, potrivit cărora 
numărul de salariati şi fondul 
salariilor de baza se aproba 
distinct prin anexa la bugetul 
fiecarui ordonator principal de 
credite. 
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PNL 
 

382 Art. 22. (4) “În termenul prevăzut 
la alin.(1) se autorizează 
ordonatorii principali de credite să 
detalieze Sinteza bugetelor 
instituţiilor publice finanţate parţial 
din venituri proprii pe bugetele 
instituţiilor subordonate.” 

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

Nu se justifica aceasta propunere 
intrucat este o problema care tine 
de competenta ordonatorilor 
principali de credite. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Amendamentul nu a fost discutat, 
deoarece s-a hotărât să fie transmis 
comisiilor reunite de buget. 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Autorizarea este necesară 
întrucât Legea nr.500/2002 
prevede la art.16 că bugetele 
acestor instituţii se aprobă 
odată cu bugetul 
ordonatorului principal de 
credite. 

383 Art. 22. (4) “În termenul prevăzut 
la alin.(1) se autorizează 
ordonatorii principali de credite să 
detalieze Sinteza bugetelor 
instituţiilor publice finanţate parţial 
din venituri proprii pe bugetele 
instituţiilor subordonate.” 

Art.22,alin(4) se modifică astfel: 
În termenul prevăzut la alin(1) se 
autorizează ordonatorii principali de 
credite să detalieze Sinteza bugetelor 
instituţiilor publice finanţate parţial 
din venituri proprii pe bugetele 
instituţiilor subordonate cu avizul 
Ministerului Finanţelor Publice. 
 
Autor: Senor PSD Marius Sorin Bota 
 

Parlamentul este fondul legislativ 
care în urma aprobării bugetului de 
stat      trebuie să fie garantul că 
această lege este respectată şi 
eventualele modificări legislative să 
fie făcute cu acordul 
parlamentarilor în vederea 
respectării ţintelor macroeconomice 
stabilite prin textul iniţial al legii 
bugetului de stat. 
 

Detalierea sintezei de către 
ordonatorii principali de 
credite nu poate conduce la 
nerespectarea ţintelor 
macroeconomice, întrucât 
acesta se realizează cu 
încadrarea în sinteza aprobată 
prin lege. 

384 Art. 23 alin.(3)   nou   Se propune la articolul 23, după 
alineatul (2), sa se introduca un nou 
alineat, alin. (3), cu următorul 
cuprins: 
 
„ (3) Cheltuielile pentru pregătirea 

Se propune introducerea acestei 
prevederi în textul proiectului Legii 
bugetului de stat pe anul 2010 în 
vederea reglementării situaţiei 
privind şcolarizarea personalului în 
instituţiile de învăţământ militar, de 

Se propune respingerea intrucat 
aspectele care se doresc a fi 
reglementate nu fac obiectul 
legii bugetare anuale. 
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personalului în instituţiile de 
învăţământ militar, de informaţii, 
de ordine publică şi securitate 
naţională sunt suportate de 
ordonatorii principali de credite 
care au în subordine astfel de 
unităţi de învăţământ, indiferent 
de instituţiile de apărare naţională, 
ordine publică şi securitate 
naţională din care provin 
cursanţii.” 
 
Autori: Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
din Senat si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
din Camera Deputatilor 
 
 

informaţii, de ordine publică şi 
securitate naţională. 
 
ADMIS DE  
 
Comisia pentru aparare, ordine 
publica si siguranta nationala din 
Senat si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 
nationala din Camera 
Deputatilor 

385  Art. 23 1  nou   Se propune introducerea dupa 
art.23 a unui articol nou 23 1   cu 
urmatorul cuprins” 
 
„Art.23¹. – (1) Ministerul Apărării 
Naţionale poate încheia 
angajamente legale peste limita 
creditelor bugetare aprobate prin 
buget, cu aprobarea Ministerului 
Finanţelor Publice. 
 
(2) Cheltuielile legate de 
participarea forţelor armate 
române la operaţiunile în 

Pentru derularea unor programe 
strategice de înzestrare a Armatei 
Române, aprobate de CSAT,  care 
să permită îndeplinirea misiunilor 
acesteia 
Participarea Armatei Române la 
misiuni în afara teritoriului naţional 
reprezintă o decizie politică 
asumată la nivel internaţional şi nu 
trebuie sa greveze doar bugetul 
apărării.   
 
ADMIS DE  
 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece: 
1. majorarea angajamente legale 
peste limita creditelor bugetare 
prevazute in anul 2010 afecteaza 
bugetele exercitiilor viitoare si 
incalca acordurile incheiate cu 
organismele financiare 
internationale in privinta 
nivelului  deficitului bugetar. 
2.  aspectele ce doresc a fi 
reglementate la alin. (2) 
contravin prevederilor art. 47, 
alin (4) din Legea nr. 500/2002 
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străinătate sub egida O.N.U., 
O.S.C.E., N.A.T.O., Uniunii 
Europene  sau în cadrul unor 
coaliţii multinaţionale vor fi 
suportate din alte fonduri 
guvernamentale care pot finanţa 
acest tip de acţiuni, adiţionate la 
bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale.” 
 
Sursa de finanţare: credite externe  
 
Autori: Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
din Senat si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
din Camera Deputatilor si domniul 
senator PNL Teodor Meleşcanu şi 
domnul deputat  Doru Frunzulică 
PSD+PC 
 

Comisia pentru aparare, ordine 
publica si siguranta nationala din 
Senat si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 
nationala din Camera 
Deputatilor 

privind finantele publice, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare, potrivit caruia 
creditele bugetare aprobate 
pentru un ordonator principal de 
credite nu pot fi virate si utilizate 
pentru finantarea altui ordonator 
principal de credite. 
3. sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat potrivit 
cadrului legal existent (OUG nr. 
64/2007 privind  datoria publica) 
autoritatile administratiei publice 
centrale nu mai pot beneficia de 
imprumuturi sau garantii 
guvernamentale. 

386 Art.25. “ Pentru anul 2010, la 
operatorii economici cu capital sau 
patrimoniu majoritar/integral de 
stat sau local şi filialele acestora, 
care în anul 2009 au înregistrat 
profit, nivelul cheltuielilor cu 
personalul nu va depasi nivelul 
anului precedent actualizat cu 
indicele de inflaţie, cu respectarea 
condiţiilor reglementate prin 
prevederile Ordonanţei de urgenta a 
Guvernului nr.79/2008 privind 

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

Aceasta propunere incalca dreptul 
la negociere colectiva intre 
angajatori si organizatiile sindicale, 
drept garantat de Constituie in art 
41 alin 5. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 

Se propune rerspingerea 
amendamentului. 
Nu se incalca dreptul la 
negociere,intrucit dupa 
aprobarea Bugetului de Venituri 
si Cheltuieli  de catre Guvern  se 
poate negocia Contractul 
colrctiv de muncal cu drepturile 
salariale cuvenite personalului, 
in limita sumelor disponibile . 
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măsuri economico-financiare la 
nivelul unor operatori economici, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.203/2009, iar la cei 
care au inregistrat pierderi 
cheltuielile cu personalul nu vor 
depăşi nivelul anului precedent.” 
 

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

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

La Art. 25 din Legea Bugetului de 
stat pe anul 2010 se adauga un nou 
alineat (2), dupa cum urmeaza: 
 
(2)„La unitatile la care in anul 
2010, numarul mediu de personal 
creste fata de anul 2009 va fi 
fundamentat pe baza castigului 
mediu brut lunar realizat in 2009, 
indicele de inflatie si a numarului 
de personal prevazut in buget 
pentru 2010, cu respectarea 
conditiilor reglementate prin 
prevederile OUG 79/2008 privind 
masuri economico-financiare la 
nivelul unor operatori economici, 
aprobata cu modificari si 
completari prin Legea 203/2009” 
 
Iniţiator: Roman Gheorghe - 
Deputat PD-L  
 

Se propune sustinerea 
amendamentului, avand in vedere 
necesarul de dezvoltare in sistemul 
energetic din punct de vedere al 
securitatii sistemului energetic 
national si al punerii de  urgenta in 
aplicare a programelor de investitii 
pentru anul 2010. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Amendamentul nu a fost discutat, 
deoarece s-a hotărât să fie transmis 
comisiilor reunite de buget. 

Se propune rerspingerea 
amendamentului in vederea 
respectarii prevederilor legale in 
vigoare. 
 

388 Art.25. – Pentru anul 2010, la 
operatorii economici cu capital sau 
patrimoniu majoritar/integral de 

La Art.25., după alineatul 1, se va 
introduce alineatul (2), care va 
avea următorul cuprins: 

Având în vedere necesarul de 
dezvoltare în sistemul energetic, 
din punct de vedere al securităţii 

Se propune rerspingerea 
amendamentului in vederea 
respectarii prevederilor legale in 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 239 -

stat sau local si filialele acestora, 
care în anul 2009 au înregistrat 
profit, nivelul cheltuielilor cu 
personalul nu va depăşi nivelul 
anului precedent actualizat cu 
indicele de inflaţie, cu respectarea 
condiţiilor reglementate prin 
prevederile Ordonanţei de Urgenţă 
a Guvernului nr.79/2008 privind 
masuri economico-financiare la 
nivelul unor operatori economici, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.203/2009, 
iar la cei care au înregistrat pierderi 
cheltuielile cu personalul nu vor 
depăşi nivelul anului precedent. 
 

 
2) La unităţile care în anul 2009 au 
înregistrat profit şi la care în anul 
2010 numărul mediu de personal 
creşte faţă de anul 2009, fondul de 
salarii pentru anul 2010 va fi 
fundamentat pe baza câştigului 
mediu brut lunar realizat în anul 
2009, indicele de inflaţie şi a 
numărului de personal prevăzut în 
buget pentru anul 2010, cu 
respectarea condiţiilor reglementate 
prin prevederile Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 79/2008, 
privind măsuri economico-financiare 
la nivelul unor operatori economici, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 203/2009. 
 
Iniţiator: Mircea Nicu Toader - 
Deputat PD-L  
 

sistemului energetic naţional şi al 
punerii de urgenţă în aplicare a 
programelor de investiţii pentru 
anul 2010, propunem introducerea 
alin 2) la art. 25 din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2010, alin 
1) rămânând neschimbat. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Amendamentul nu a fost discutat, 
deoarece s-a hotărât să fie transmis 
comisiilor reunite de buget. 

vigoare. 

389 Art.25. – alineat nou Se propune introducerea unui alineat 
nou la art.25 cu următorul conţinut: 
«Art.25 alin.(2): „La unităţile la 
care în anul 2010, numărul mediu 
de personal creşte faţă de anul 
2009, fondul de salarii pentru anul 
2010 va fi fundamentat pe baza 
câştigului mediu brut lunar 
realizat în anul 2009, indicele de 
inflaţie şi a numărului de personal 
prevăzut în buget pentru anul 

Necesitatea dezvoltării sistemului 
energetic din punct de vedere al 
securităţii sistemului energetic 
naţional şi cea a punerii de urgenţă 
în aplicare a programelor de 
investiţii pentru anul 2010. 

Se propune rerspingerea 
amendamentului in vederea 
respectarii prevederilor legale in 
vigoare. 
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2010, cu respectarea condiţiilor 
reglementate prin prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 79/2008 privind 
măsuri economico-financiare la 
nivelul unor operatori economici, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
203/2009”» 
 
Sursa de finantare:  
 
Autori:  Deputat PD-L Ioan Oltean 
 

390 Art.25, alin.(2) nou  Se propune la art.25 introducerea 
unui alineat nou, alin.(2), cu 
următorul conţinut: 
 
(2)„La unitatile la care in anul 
2010, numarul mediu al personalui 
creste fata de anul 2009, fondul de 
salarii va fi fundamentat pe baza 
castigului mediu brut lunar 
realizat in 2009, al indicelui de 
inflatie si a numarului personalui 
prevazut in buget pentru 2010, cu 
respectarea conditiilor 
reglementate prin prevederile 
OUG 79/2008 privind masuri 
economico-financiare la nivelul 
unor operatori economici, 
aprobata cu modificari si 
completari prin Legea 203/2009” 

Având în vedere necesarul de 
dezvoltare în sistemul energetic, din 
punct de vedere al securităţii 
sistemului energetic naţional şi al 
punerii de urgenţă în aplicare a 
programelor de investiţii pentru anul 
2010, este necesara o crestere a 
personalului si in consecinta o 
majorarea fundamentata explicit a 
fondului de salarii. 
 

Se propune rerspingerea 
amendamentului in vederea 
respectarii prevederilor legale 
in vigoare. 
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Autorr:senator PSD+PC Arcas 
Viorel si deputat PSD+PC Cindrea 
Ioan  
 

391 Art.25, alin.(2) nou  Se propune la art.25 introducerea 
unui alineat nou, alin.(2), cu 
următorul conţinut: 
«Alin.(2) nou – La unităţile care în 
anul 2009 au înregistrat profit şi la 
care în anul 2010 numărul mediu de 
personal creşte faţă de anul 2009, 
fondul de salarii pentru anul 2010 va 
fi fundamentat pe baza câştigului 
mediu brut lunar realizat în anul 
2009, indicele de inflaţie şi a 
numărului de personal prevăzut în 
buget pentru anul 2010, cu 
respectarea condiţiilor reglementate 
prin prevederile  Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.79/2008 
privind măsuri economico-financiare 
la nivelul unor operatori economici, 
aprobată cu modificări şi 
complementări prin Legea 
nr.203/2009.» 
 
Sursa de Finanţare: 
  
Autori:Grup PSD+PC 

Necesitatea de dezvoltare în 
sistemul energetic din punct de 
vedere al securităţii sistemului 
energetic naţional şi al punerii de 
urgenţă în aplicare a programelor 
de investiţii pentru anul 2010. 

Se propune rerspingerea 
amendamentului in vederea 
respectarii prevederilor legale in 
vigoare. 

392 CAPITOLUL III Dispoziţii finale 

Art. (281) nou introdus  

CAPITOLUL III Dispoziţii finale 

 

Pnetru relansarea creditării şi a 
sectorului de construcţii şi pentru 
respectarea angajamentelor 

Se propune rerspingerea 
amendamentului in vederea 
respectarii prevederilor legale 
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 După Art. (281) nou introdus se 
introduce un articol nou (282) cu 
următorul cuprins: 
(282) În anul 2010 Programul 
Prima Casă se aplică numai pentru 
construcţiile noi de locuinţe. 
 

Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite 

PNL 

guvernamentale in vigoare. 

393 Art. 30 nou  Se introduce art.30,ce va avea 
următorul cuprins: 
(1) In termen de 45 de zile de la 
publicarea Legii Bugetului,  
Ministerul Finanţelor Publice va 
publica pe site-ul propriu 
programarea financiara trimestriala a 
cheltuielilor bugetului general 
consolidat in clasificaţie economica 
pe baza programul trimestrial de 
colectare a veniturilor bugetare. 
(2) In acest scop, ordonatorii 
principali de credite ai bugetului de 
stat, bugetelor asigurărilor sociale, 
bugetelor locale  vor transmite MFP 
propunerile de eşalonare trimestriala 
a cheltuielilor, in termen de 30 de 
zile de la publicarea legii bugetului. 
 
(3) Pe baza programării trimestriale a 
cheltuielilor si a programului 
trimestrial de încasare a veniturilor 

Sporirea gradului de 
responsabilitate la nivelul 
Ministerului Finanţelor Publice şi al 
Guvernului în gestionarea banului 
public 

Se propune rerspingerea 
amendamentului intrucat se are 
in vedere prevederii  proiectului 
de lege privin  responsabilitatea 
fiscala 
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bugetare, Ministerul Finanţelor 
Publice va elabora, aproba si publica 
ţinte trimestriale ale cheltuielilor, 
veniturilor si deficitului bugetului 
general consolidat, precum şi ţinte 
trimestriale pentru cheltuielile de 
personal ale bugetului general 
consolidat, pentru ordonatorii 
principali de credite ai bugetului de 
stat si bugetele sistemelor de 
asigurări sociale de stat. 
(4) Pana la sfârşitul lunii aprilie,  
iulie si octombrie ale anului 2010, 
Guvernul României va prezenta 
Parlamentului o evaluare a execuţiei 
bugetare trimestriale si gradul de 
îndeplinire al ţintelor trimestriale 
prevăzute mai sus. In cazul unor 
derapaje de la ţintele stabilite, 
Guvernul va prezenta si masurile 
avute in vedere pentru a corecta 
aceste dezechilibre prin reduceri de 
cheltuieli sau masuri de îmbunătăţire 
a colectării veniturilor şi va putea 
solicita avizul comisiilor de buget 
finanţe reunite din cele două camere 
ale Parlamentului pentru a efectua o 
rectificare bugetară. Evaluările 
execuţiei bugetare trimestriale cat si 
masurile avute in vedere pentru 
corectarea eventualelor derapaje vor 
face obiectul analizei si evaluării de 
către comisiile reunite de buget 
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finanţe din cele două camere ale 
Parlamentului. 
(5) Până la finalul fiecărui trimestru, 
Ministerul Finanţelor Publice va 
publica pe site-ul propriu un raport 
trimestrial cu privire la situaţia 
economică şi bugetară care va 
cuprinde informaţiile cuprinse în 
raportul privind situaţia economică şi 
bugetară trebuie să ia în considerare, 
în măsura în care este posibil, toate 
deciziile Guvernului, precum şi toate 
celelalte situaţii, care pot avea efect 
asupra perspectivelor fiscale şi 
economice din anul respectiv. fără a 
se limita, raportul trimestrial: 
(6) Datele şi informaţiile cuprinse în 
Raportul trimestrial privind situaţia 
economică şi bugetară trebuie să fie 
prezentate într-un format comparabil 
cu cele din programul bugetar anual 
şi va cuprinde fără a se limita la 
acestea,următoarele: 

a) Reanalizarea cadrului 
macroeconomic care a 
stat la baza bugetului 
anului 2010, precum şi 
cele mai recente date cu 
privire la    indicatorii 
macroeconomici. 

b) Cuantificarea impactului 
eventualelor schimbări 
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ale prognozei 
macroeconomice asupra 
ţintelor bugetare anuale 
si pe termen mediu, si 
enumerarea masurilor 
care vor fi luate 

c)Date cu privire la veniturile 
bugetului de stat, detaliat 
pentru fiecare categorie 
de venit, precizând 
prognoza iniţială, 
venituri colectate până la 
data raportului precum si 
o prognoza actualizata 
pentru întregul an 

d)Date până la data raportului 
precum şi o prognoză 
actualizată pentru 
întregul an. 

e)Date cu privire la cheltuielile 
bugetului de stat, detaliat 
in clasificaţie economica, 
pentru fiecare ordonator 
principal de credite al 
bugetului de stat, 
precizând programul 
aprobat, cheltuielile 
efectuate până la data 
raportului precum si o 
prognoza actualizata 
pentru întregul an 
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f)Date cu privire la soldul bugetului 
de stat cat si pentru 
fiecare buget din 
componenta bugetului de 
stat, precizând programul 
aprobat, rezultatul 
realizat pana la data 
raportului precum si o 
prognoza actualizata 
pentru întregul an 

g) Date cu privire la absorbţia 
fondurilor europene, 
precizând programul 
aprobat, rezultatul 
realizat pana la data 
raportului si o prognoza 
actualizata pentru 
întregul an 

h)date cu privire la plăţile restante 
ale bugetului de stat. 

i)Date cu privire la finanţarea 
deficitului bugetar si 
nivelul datoriei publice. 

j) Daca este cazul, justificări pentru 
nerealizarea previziunilor 
de venituri, precizând 
măsurile luate şi 
planificate pentru 
îmbunătăţirea colectării. 
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Autor: Senor PSD Marius Sorin Bota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AMENDAMENTE     RESPINSE                                                       ANEXA NR.1-2 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

1.  Anexa nr.1 – SINTEZA Bugetul de 
stat pe anii 2008-2010 

Suplimentarea cu 13.840 mii lei 
pentru „Programul strategic de 
asigurare a suportului tehnic 
Naţional pentru energetica nucleara” 
si Programul 640 Planul Sectorial in 
domeniul cercetarii dezvoltare in 
industrie” rezultand suma de 45.492 
mii lei defalcata astfel: pentru 
Programul strategic de asigurare a 
suportului tehnic Naţional pentru 
energetica nucleara suma de 41.192 
mii lei si pentru Programul 640 
Planul Sectorial in domeniul 
cercetarii dezvoltare in industrie” 
suma de 9.300 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  Diminuarea 
capitolului 8601/ titlul 55 cu suma de 
6000 mii lei si a cap.5101 titlul 01 cu 
7.840 mii lei 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Finanţarea si finalizarea 
programelor de cercetare cu 
implicatii importante pentru 
economia Naţionala a caror 
nefinalizare atrage raspunderea 
României pentru incalcarea 
obligatiilor prevăzute in legi tratate, 
conventii  
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu se 
precizeaza din bugetul cărui 
ordonator principal de credite ar 
urma să se realizeze diminuarea. 
 

2.  Anexa nr.1 – SINTEZA Bugetul de 
stat pe anii 2008-2010 

Capitol 3501/Subcapitol 50 Alte 
amenzi penalitati si confiscari 
 
Propunere 2010 
« 827» 
 
Autor: Senator Dan Voiculescu,  
Alianţa politică PSD+PC  

Prin acest amendament introducem 
o noua sursa de venituri, care a fost 
cuprinsa in bugetul pe anul 2008(si 
care a disparut neintemeiat din 
bugetul pe anul 2009 si din prezent 
proiect de buget) la nivelul realizat 
in anul respectiv. 
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3.  Anexa nr.2 - SINTEZA 

cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2008-
2010 

Se propune la capitolul 6701 
„Cultura, recreere si religie”, grupa 
51 titlul VI „Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”, articolul 
02, alin. 18 alocarea sumei de 
2.000.000 mii lei pentru reabilitare 
faţadă Biserica „Adormirea Maicii 
Domnului” – Lugoj 
 
Sursa de Finantare: 
 
 
Autor: Deputat  Sorin Stragea PSD 
+ Grupul Parlamentar PSD+PC 

Monument istoric, 250 ani de la 
construire. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare şi 
nici prin bugetul cărui ordonator 
principal de credite ar urma să se 
realizeze finanţarea. 
 

4.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2008-
2010 

Se propune la capitolul 6701 
„Cultura, recreere si religie”, grupa 
51 titlul VI „Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”, articolul 
02, alin. 18 alocarea sumei de 
1.000.000 mii lei pentru execuţie 
pictură interioară Biserica „Învierea 
Domnului” Lugoj 
 
Sursa de Finantare: 
 
 
Autor: Deputat  Sorin Stragea PSD 
+ Grupul Parlamentar PSD+PC 

Construcţie nouă Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare nici 
prin bugetul cărui ordonator 
principal de credite ar urma să se 
realizeze finanţarea. 
 

5.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 

Se propune la capitolul 6701 
„Cultura, recreere si religie”, grupa 
51 titlul VI „Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”, articolul 

100 de ani de la înfiinţare Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare nici 
prin bugetul cărui ordonator 
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alineate, dupa caz pe anii 2008-
2010 

02, alin. 18 alocarea sumei de 
1.000.000 mii lei pentru reabilitare 
Biserica Baptistă „Harul” Lugoj – 
aniversare  
 
Sursa de Finantare: 
 
Autor: Deputat  Sorin Stragea PSD 
+ Grupul Parlamentar PSD+PC 

principal de credite ar urma să se 
realizeze finanţarea. 
 

6.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2008-
2010 

Se propune la capitolul 6601 
„Sănătate”, grupa 51 „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”, articolul 02, alin. 11 
alocarea sumei de 17.000.000 mii lei 
pentru reabilitare pavilionului central 
al Spitalului municipal Lugoj. 
 
Sursa de Finantare: 
 
Autor: Deputat  Sorin Stragea PSD 
+ Grupul Parlamentar PSD+PC 

Documentaţie depusă şi aprobată 
2009, 98 de ani de la construire. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare nici 
prin bugetul cărui ordonator 
principal de credite ar urma să se 
realizeze finanţarea. 
 

7.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2008-
2010 

Se propune la capitolul 7401 
„Protecţia mediului”, grupa 51 Titlul 
VI „Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, articolul 02, 
alin. 14 alocarea sumei de 
10.000.000 mii lei pentru reabilitarea 
alimentării cu apă în Municipiul 
Lugoj 
Sursa de Finantare: 
 
Autor: Deputat  Sorin Stragea PSD 
+ Grupul Parlamentar PSD+PC 

Convenţie 5544/26.10.2006 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2.Nu se precizează ordonatorul 
principal de credite prin bugetul 
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căruia se finanţează această 
acţiune; 
3. Sumele cuprinse la alineatul 
51.02.14 sunt finanţate din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor şi sunt aprobate prin 
hotărâri ale Guvernului. 

8.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2008-
2010 

Se propune la capitolul 7401 
„Protecţia mediului”, grupa 51 Titlul 
VI „Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, articolul 02, 
alin. 14 alocarea sumei de 
10.000.000 mii lei pentru reabilitarea 
sistemului de canalizare în 
Municipiul Lugoj – etapa I 
 
Sursa de Finantare: 
 
Autor: Deputat  Sorin Stragea PSD 
+ Grupul Parlamentar PSD+PC 

Convenţie 4098/11.10.2007 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2.Nu se precizează ordonatorul 
principal de credite prin bugetul 
căruia se finanţează această 
acţiune; 
3. Sumele cuprinse la alineatul 
51.02.14 sunt finanţate din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor şi sunt aprobate prin 
hotărâri ale Guvernului. 

9.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2008-
2010 

Se propune la capitolul 7401 
„Protecţia mediului”, grupa 51 Titlul 
VI „Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, articolul 02, 
alin. 14 alocarea sumei de 4.500.000 
mii lei pentru alimentare cu apă sat 
Zolt, comuna Fârdea, Timiş. 

Studiu de fezabilitate depus şi 
aprobat. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
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Sursa de Finantare: 
 
Autor: Deputat  Sorin Stragea PSD 
+ Grupul Parlamentar PSD+PC 

o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2.Nu se precizează ordonatorul 
principal de credite prin bugetul 
căruia se finanţează această 
acţiune; 
3. Sumele cuprinse la alineatul 
51.02.14 sunt finanţate din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor şi sunt aprobate prin 
hotărâri ale Guvernului. 

10.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2008-
2010 

Se propune la capitolul 7401 
„Protecţia mediului”, grupa 51 Titlul 
VI „Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, articolul 02, 
alin. 14 alocarea sumei de 
10.000.000 mii lei pentru 
modernizare staţie de epurare Lugoj-
Jabăr. 
 
Sursa de Finantare: 
 
Autor: Deputat  Sorin Stragea PSD 
+ Grupul Parlamentar PSD+PC 

Contract 214/N/26.10.2008 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2.Nu se precizează ordonatorul 
principal de credite prin bugetul 
căruia se finanţează această 
acţiune; 
3. Sumele cuprinse la alineatul 
51.02.14 sunt finanţate din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor şi sunt aprobate prin 
hotărâri ale Guvernului. 

11.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 

Se propune la capitolul 7001 
„Locuinţe, servicii şi dezvoltare 

Stadiu de fezabilitate depus şi 
aprobat. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2008-
2010 

publică”,  Titlul VI „Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”, 
articolul 02, alin. 04 alocarea sumei 
de 5.000.000 mii lei pentru 
construcţii de locuinţe pentru tineri 
destinate închirierii  - Municipiul 
Lugoj. 
 
Sursa de Finantare: 
 
Autor: Deputat  Sorin Stragea PSD 
+ Grupul Parlamentar PSD+PC 

1.Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2.Nu se precizează ordonatorul 
principal de credite prin bugetul 
căruia se finanţează această 
acţiune; 
3. Sumele de la alineatul 
51.02.04 sunt finanaţte prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Regionale şi Turismului.  
4,Suma destinată programului 
constructii locuinte si Sali de 
sport este aprobată în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

12.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2008-
2010 

Se propune la capitolul 7001 
„Locuinţe, servicii şi dezvoltare 
publică”,  Titlul VI „Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”, 
articolul 02, alin. 04 alocarea sumei 
de 5.000.000 mii lei pentru 
construirea de locuinţe sociale – 
Municipiul Lugoj. 
 
Sursa de Finantare: 

Stadiu de fezabilitate depus şi 
aprobat. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
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Autor: Deputat  Sorin Stragea PSD 
+ Grupul Parlamentar PSD+PC 

2.Nu se precizează ordonatorul 
principal de credite prin bugetul 
căruia se finanţează această 
acţiune; 
3. Sumele de la alineatul 
51.02.04 sunt finanaţte prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Regionale şi Turismului.  
4,Suma destinată programului 
constructii locuinte si Sali de 
sport este aprobată în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

13.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2008-
2010 

Se propune la capitolul 7001 
„Locuinţe, servicii şi dezvoltare 
publică”,  Titlul VI „Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”, 
articolul 02, alin. 04 alocarea sumei 
de 7.000.000 mii lei pentru 
programul de izolare termică a 
blocurilor de locuinţe – Municipiul 
Lugoj. 
 
Sursa de Finantare: 
 
Autor: Deputat  Sorin Stragea PSD 
+ Grupul Parlamentar PSD+PC 

Stadiu de fezabilitate depus şi 
aprobat. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2.Nu se precizează ordonatorul 
principal de credite prin bugetul 
căruia se finanţează această 
acţiune; 
3. Sumele de la alineatul 
51.02.04 sunt finanaţate prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Regionale şi Turismului si sunt 
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destinate programului constructii 
locuinte si Sali de sport este 
aprobată în poziţie globală şi se 
detaliază pe obiective prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 

14.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2008-
2010 

Se propune la capitolul 7001 
„Locuinţe, servicii şi dezvoltare 
publică”,  Titlul VI „Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”, 
articolul 02, alin. 04 alocarea sumei 
de 5.000.000 mii lei pentru bazin 
înot – Municipiul Lugoj. 
 
Sursa de Finantare: 
 
Autor: Deputat  Sorin Stragea PSD 
+ Grupul Parlamentar PSD+PC 

Dosar depus la Guvern. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2.Nu se precizează ordonatorul 
principal de credite prin bugetul 
căruia se finanţează această 
acţiune; 
3. Sumele de la alineatul 
51.02.04 sunt finanaţate prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Regionale şi Turismului si sunt 
destinate programului constructii 
locuinte si Sali de sport este 
aprobată în poziţie globală şi se 
detaliază pe obiective prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 

15.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 

Se propune la capitolul 7001 
„Locuinţe, servicii şi dezvoltare 
publică”,  Titlul VI „Transferuri între 

Dosar 1286/2008 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Nu se specifică sursa de 
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titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2008-
2010 

unităţi ale administraţiei publice”, 
articolul 02, alin. 04 alocarea sumei 
de 5.000.000 mii lei pentru sală de 
sport – comuna Coştei, Timiş. 
 
Sursa de Finantare: 
 
Autor: Deputat  Sorin Stragea PSD 
+ Grupul Parlamentar PSD+PC 

finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2.Nu se precizează ordonatorul 
principal de credite prin bugetul 
căruia se finanţează această 
acţiune; 
3. Sumele de la alineatul 
51.02.04 sunt finanaţte prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Regionale şi Turismului.  
4,Suma destinată programului 
constructii locuinte si Sali de 
sport este aprobată în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

16.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2008-
2010 

Se propune la capitolul 7001 
„Locuinţe, servicii şi dezvoltare 
publică”,  Titlul VI „Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”, 
articolul 02, alin. 04 alocarea sumei 
de 5.000.000 mii lei pentru sală de 
sport – comuna Fârdea, Timiş. 
 
 Sursa de Finantare: 
 
Autor: Deputat  Sorin Stragea PSD 

Dosar depus la Guvern. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2.Nu se precizează ordonatorul 
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+ Grupul Parlamentar PSD+PC principal de credite prin bugetul 
căruia se finanţează această 
acţiune; 
3. Sumele de la alineatul 
51.02.04 sunt finanaţte prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Regionale şi Turismului.  
4,Suma destinată programului 
constructii locuinte si Sali de 
sport este aprobată în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

17.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2008-
2010 

Anexa 2 Sinteza cheltuielilor pe 
surse de finanţare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate, dupa 
caz pe anii 2008-2010- capitolul 
66.01 – SANATATE – propuneri 
2010: 
- 6.275.581 mii lei 
 
 Sursa de Finantare:  

- Anexa 3/01 Administraţia 
Prezidenţială, capitolul 5001 
cheltuieli buget de stat, 
grupa/titlul 01-cheltuieli 
curente, grupa/titlul 20-titlul 
II bunuri si servicii; 

- Anexa 3/01 Administraţia 
Prezidenţială, capitolul 5100, 
subcapitolul 01, grupa/titlul 

Sanatatea reprezintă sectorul cel 
mai important care necesită în 
condiţiile actuale o suplimentare 
substanţială a fondurilor alocate de 
la bugetul de stat. Majorarea 
sumelor alocate sănătăţii va duce la 
creşterea calităţii serviciilor 
medicale şi implicit la creşterea 
accesului la serviciile de sănătate. 

Se propune respingerea întrucât 
sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
prevăzute în bugetele 
Administraţiei Prezidenţiale şi 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale sunt dimensionate 
astfel încât să  asigure finanţarea 
în condiţii normale a activităţii 
acestora. 
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01cheltuieli curente; 
- din economiile  realizate în 

cadrul proiectului APL2; 
- Anexa 3/34 Serviciul de 

Telecomunicaţii Speciale: 
capitolul 5001 cheltuieli 
buget de stat, grupa/titlul 71-
active nefinanciare, articolul 
01-active fixe, alineatul 01-
construcţii. 

 
Autor: Deputat Tudor Ciuhodaru 
PSD+PC 

18.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2008-
2010 

Capitol 5301 Cercetare fundamentală 
şi Dezvoltare/Titlul  10, Articol 01, 
Alin. 01   Salarii de baza 
 
Propunere 2010 
« 89.758» 
 
 Sursa de Finantare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului  
 
Autor: Senator Dan Voiculescu,  
Alianţa politică PSD+PC  
 

Prin acest amendament susţinem 
păstrarea fondului de salarii în 
Cercetare-dezvoltare la nivelul din 
anul 2009 pentru a permite cel 
puţin păstrarea actualului corp de 
specialişti a căror contribuţie la 
relansarea economiei naţionale se 
poate dovedi esenţială. Reamintim 
că oricum în bugetul pe anul 2009 
fondul de salarii a fost drastic redus 
faţă de nivelul din anul 2008 şi, în 
aceste condiţii, o nouă reducere ar 
paraliza practic un domeniu de 
importanţă strategică pentru 
România.     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece Fondul 
de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului  se utilizeaza dupa 
aprobarea legii bugetare, pe baza 
de hotarari ale Guvernului  si 
numai pentru situatii urgente sau 
neprevazute, potrivit Legii 
finantelor publice,  nr.500/2002. 
- diminuarea fata de anul 2009 
este cauzata de reducerea 
numarului de posturi ca urmare a 
masurilor de reorganizare 
aprobate prin Legea 329/2009.  

19.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 

Capitol 5301 Cercetare fundamentală 
şi Dezvoltare/Titlul  10, Articol 01, 
04   Sporuri pentru condiţii de muncă 
  

Prin acest amendament susţinem 
păstrarea fondurilor alocate 
Sporurilor pentru condiţii de muncă 
în Cercetare-dezvoltare la nivelul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece Fondul 
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alineate, dupa caz pe anii 2008-
2010 

Propunere 2010 
« 17.868» 
 
 Sursa de Finantare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului  
 
Autor: Senator Dan Voiculescu,  
Alianţa politică PSD+PC  
 

din anul 2009, acest nivel fiind 
absolut necesar pentru asigurarea 
unei activităţi performante în acest 
domeniu.  
 

de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului  se utilizeaza dupa 
aprobarea legii bugetare, pe baza 
de hotarari ale Guvernului  si 
numai pentru situatii urgente sau 
neprevazute, potrivit Legii 
finantelor publice,  nr.500/2002. 
- drepturile salariale prevazute in 
buget sunt calculate in functie de 
nivelul salariilor de baza care a 
scazut fata de 2009 ca  ca 
urmare a masurilor de 
reorganizare aprobate prin Legea 
329/2009.  

20.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2008-
2010 

Capitol 6801/Titlul  51, Articol 01, 
Alin. 04    Finantarea drepturilor 
acordate persoanelor cu handicap  
 
Propunere 2010 
« 1.971.256» 
 
 Sursa de Finantare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului  
 
Autor: Senator Dan Voiculescu,  
Alianţa politică PSD+PC  
 

Prin acest amendament susţinem 
păstrarea fondurilor alocate in anul 
2009 pentru finantarea drepturilor 
acordate persoanelor cu handicap, 
orice diminuare a acestor venituri 
lipsind aceasta categorie sociala 
defavorizata de mijloacele minime 
de subzistenta. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

21.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2008-

Capitol 7001/Titlul  55, Articol 01, 
Alin. 26    Sprijin financiar pentru 
construirea 
de locuinte, reabilitarea, consolidarea 
si extinderea locuintelor existente  

Prin acest amendament susţinem 
păstrarea fondurilor alocate in anul 
2009 pentru acordarea de sprijin 
financiar pentru construirea de 
locuinte, reabilitarea, consolidarea 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare nici 
prin bugetul cărui ordonator 
principal de credite ar urma să se 
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2010  
Propunere 2010 
« 10.249» 
 
 Sursa de Finantare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului  
 
Autor: Senator Dan Voiculescu,  
Alianţa politică PSD+PC  
 

si extinderea locuintelor existente. 
Fondurile cu aceasta destinatie 
constituie, de fapt, o investitie pe 
termen lung in fondul locativ si in 
managementul resurselor de 
energie. 

realizeze finanţarea. 
 

22.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2008-
2010 

Se propune alocarea sumei de 1000 
mii lei pentru Modernizare Trotoare 
in orasul Slanic Prahova-Judet 
Prahova 
 
 Sursa de Finantare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Sorin Serioja Chivu - 
independent 
 

Proiect aprobat de CL Slanic-Judet 
Prahova 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

23.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2008-
2010 

Se propune majorarea sumei la 
capitolul 6601 „SANATATE”, de la 
2.353.343 mii lei la 6.275.581 mii 
lei. 
 
Sursa de finanţare: - Anexa 3/01 
Administratia Prezidentiala, capitolul 
5001 cheltuieli buget de stat, 
grupa/titlul 01-cheltuieli curente, 
grupa /titlul 20-titlul II bunuri si 
servicii; 

Sanatatea reprezinta sectorul cel 
mai important care necesita in 
conditiile actuale o suplimentare 
substantiala a fondurilor alocate de 
la bugetul de stat.  Majorarea 
sumelor alocate sanatatii va duce la 
cresterea calitatii serviciilor 
medicale si implicit la cresterea 
accesului la serviciile de sanatate.  
 
AMENDAMENT RESPINS de 

Se propune respingerea întrucât 
sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
prevăzute în bugetele 
Administraţiei Prezidenţiale şi 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale sunt dimensionate 
astfel încât să  asigure finanţarea 
în condiţii normale a activităţii 
acestora. 
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- Anexa 3/01 Administratia 
Prezidentiala, capitolul 5100, 
subcapitolul 01, grupa/titlul 01 
cheltuieli curente. 
- din economiile realizate in cadrul 
proiectului APL2; 
-Anexa 3/34 Serviciul de 
Telecomunicatii Speciale: capitolul 
5001 cheltuieli buget de stat, 
grupa/titlul 71-active nefinanciare, 
articolul.01-active fixe, aliniatul 01-
constructii. 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep.Tudor Ciuhodaru (Grupul 
parlamentar PSD+PC ) 

Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 
 
Motivatia respingerii: 
Prin majorarea bugetului pentru 
sănătate la 4 % din PIB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                  ANEXA NR.2  

          
                            ORDONATOR 3/04-3/13 

 
AMENDAMENTE   RESPINSE                           

 
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

1.  Anexa nr. 3/04/01  Inalta Curte de 
Casatie si Justitie, Capitolul 50.00 – 
Total General ………..83.701 mii 
lei. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
Anexa nr. 3/04/01/ Capitolul 5000 – 
Total General 103612 mii lei. 
Se suplimentează bugetul cu suma de 
19.911 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului. 
 
Autori: Comisia juridică a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia juridică a 
Senatului si deputaţii Florin 
Iordache, Bogdan Ciucă, Mate 
Andras Levente, Gheorghe Gabor, 
Tudor Chiuariu. 

 Pentru cheltuieli aferente pentru 
finanţarea a 50 de locuri vacante. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece Fondul 
de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului  se utilizeaza dupa 
aprobarea legii bugetare, pe baza 
de hotarari ale Guvernului  si 
numai pentru situatii urgente sau 
neprevazute, potrivit Legii 
finantelor publice,  nr.500/2002. 
- amendamentul nu este clar 
formulat neprecizandu-se in mod 
concret titlurile de cheltuieli in 
cadrul carora ar urma sa se 
opereze modificari. 

2.  Anexa nr.3/07 Curtea de Conturi Se propune introducerea unui 
asterisc la Cap. 5100.10 Titlul I 
“Cheltuieli de personal” cu 
următorul cuprins: “Personalul de 
specialitate (auditori publici externi) 
se exceptează de la prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2009, urmând ca posturile 
vacante să fie ocupate în limita 
încadrării în cheltuielile de personal 
aprobate pentru Curtea de Conturi a 

Aparatul de specialitate al Curţii de 
Conturi a României, format din 
auditori publici externi, să fie 
exceptat de la  prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2009 privind rectificarea 
bugetară pe anul 2009 şi 
reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale în sensul că 
posturile vacante existente la data 
de 1.01.2010, survenite ca urmare a 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
blocarea posturilor este o măsură 
asumată de Guvernul României 
şi trebuie respectată de toţi 
ordonatorii principali de credite. 
In anul 2009, de la această 
măsură  a fost exceptată Curtea 
de Conturi, având în vedere că, 
potrivit unui Memorandum 
aprobat de Guvern, a fost 
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României pe anul 2010” 
 
Autor: deputat Viorel Ştefan PSD-
PC 

pensionărilor (majoritatea 
cazurilor), precum şi posturile ce se 
vor vacanta în decursul acestui an, 
să fie ocupate în condiţiile legii, în 
cursul anului 2010, cu încadrarea în 
sumele alocate pentru cheltuielile 
de personal  prevăzute în bugetul 
Curţii de Conturi a României pe 
anul 2010. 

aprobată soaterea la concurs a 
posturilor vacante din structura 
Curţii de Conturi şi a Autorităţii 
de Audit . 
 

3.  Anexa nr. 3/10/ Consiliul Naţional 
pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii 
5000/grupa 10/Titlul I Cheltuieli de 
personal ....11 634 mii lei 
 

Consiliul Naţional pentru Studierea 
Arhivelor Securităţii 
Anexa nr. 3/10/5000/grupa 10/Titlul 
I Cheltuieli de personal .... 12 557 
mii lei  
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Comisia juridică a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia juridică a 
Senatului si Máté András deputat 
UDMR 

Pentru asigurarea funcţionării 
instituţiei cel puţin la nivelul actual. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece Fondul 
de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului  se utilizeaza dupa 
aprobarea legii bugetare, pe baza 
de hotarari ale Guvernului  si 
numai pentru situatii urgente sau 
neprevazute, potrivit Legii 
finantelor publice,  nr.500/2002. 
. majorarea cheltuielilor de 
personal din sectorul bugetar 
contravine angajamentelor 
asumate de Romania in 
negocierile cu FMI in ceea ce 
priveste numarul de personal si 
cheltuielile de personal din 
sectorul bugetar. 

4.  Anexa nr. 3/10  Consiliul Naţional 
pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii 
/5000/Titlul II Bunuri şi servicii –
încălzit, iluminat şi forţă motrică 

Anexa nr. 3/10/5000/Titlul II Bunuri 
şi servicii – încălzit, iluminat şi forţă 
motrică.......375 mii lei  
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 

Pentru asigurarea funcţionării 
instituţiei cel puţin la nivelul actual. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat Fondul 
de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului  se utilizeaza dupa 
aprobarea legii bugetare, pe baza 
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20/01/03.......300 mii lei 
 

dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Comisia juridică a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia juridică a 
Senatului si Máté András deputat 
UDMR 

de hotarari ale Guvernului  si 
numai pentru situatii urgente sau 
neprevazute, potrivit Legii 
finantelor publice,  nr.500/2002. 

5.  Anexa nr. 3/10/  Consiliul Naţional 
pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii 
5000/grupa 10/ Titlul II Bunuri şi 
servicii - poştă, telecomunicaţii 
20/01/08 ...... 173 mii lei 
 

Anexa nr. 3/10/5000/grupa 10/ Titlul 
II Bunuri şi servicii - poştă, 
telecomunicaţii......275 mii lei 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Comisia juridică a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia juridică a 
Senatului si Máté András deputat 
UDMR 

Pentru asigurarea funcţionării 
instituţiei cel puţin la nivelul actual. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat Fondul 
de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului  se utilizeaza dupa 
aprobarea legii bugetare, pe baza 
de hotarari ale Guvernului  si 
numai pentru situatii urgente sau 
neprevazute, potrivit Legii 
finantelor publice,  nr.500/2002. 

6.  Anexa nr. 3/10/   Consiliul Naţional 
pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii 
5000/grupa 10/ Titlul II Bunuri şi 
servicii – materiale şi prestări 
servicii cu caracter funcţional 
20/01/09...............300 mii lei 
 

Anexa nr. 3/10/5000/grupa 10/ Titlul 
II Bunuri şi servicii – materiale şi 
prestări servicii cu caracter 
funcţional........ 
347 mii lei . 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Comisia juridică a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia juridică a 
Senatului si Máté András deputat 
UDMR 

Pentru asigurarea funcţionării 
instituţiei cel puţin la nivelul actual. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat Fondul 
de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului  se utilizeaza dupa 
aprobarea legii bugetare, pe baza 
de hotarari ale Guvernului  si 
numai pentru situatii urgente sau 
neprevazute, potrivit Legii 
finantelor publice,  nr.500/2002. 

7.  Anexa nr. 3/10/  Consiliul Naţional 
pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii 

Anexa nr. 3/10/5000/grupa 10/ Titlul 
II Bunuri şi servicii – materiale de 
curăţenie........30 mii lei. 

Pentru asigurarea funcţionării 
instituţiei cel puţin la nivelul actual. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat Fondul 
de rezerva bugetara la dispozitia 
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5000/grupa 10/ Titlul II Bunuri şi 
servicii – materiale de curăţenie 
20/01/02........20 mii lei 

 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Comisia juridică a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia juridică a 
Senatului si Máté András deputat 
UDMR 

Guvernului  se utilizeaza dupa 
aprobarea legii bugetare, pe baza 
de hotarari ale Guvernului  si 
numai pentru situatii urgente sau 
neprevazute, potrivit Legii 
finantelor publice,  nr.500/2002. 

8.  Anexa nr. 3/11/01 
Consiliul Naţional al 
Audiovizualului 
 
Capitolul 51.00, Titlul 10  
„Cheltuieli de personal” 
7.984 mii lei 

 

Consiliul Naţional al 
Audiovizualului 
Anexa nr. 3/11/01 
La Capitolul 51.00, Titlul 10 
„Cheltuieli de personal”, se solicită 
suplimentarea cu 1.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: rezerva bugetară 
 
Autor: Comisiile  pentru  cultură, 
artă şi mijloace de informare în masă 
ale Camerei deputatilor si a Senatului 
si Bokor Tiberiu, senator UDMR,       
Cornelia Brânduşa Novac, deputat 
PD-L 
 

Suma de 7.984 mii lei este 
insuficientă pentru finanţarea celor 
164 de posturi prevăzute în lege, 
oricum reduse faţă de cele 174 
aprobate prin statul de funcţii.  
 
 
. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece Fondul 
de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului  se utilizeaza dupa 
aprobarea legii bugetare, pe baza 
de hotarari ale Guvernului  si 
numai pentru situatii urgente sau 
neprevazute, potrivit Legii 
finantelor publice,  nr.500/2002. 
- majorarea cheltuielilor de 
personal din sectorul bugetar 
contravine angajamentelor 
asumate de Romania in 
negocierile cu FMI in ceea ce 
priveste numarul de personal si 
cheltuielile de personal din 
sectorul bugetar. 

9.  Anexa 3/11/06 Consiliul Naţional 
al Audiovizualului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru cheltuieli personal 
cu 1.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

În vederea respectării prevederilor 
legale de salarizare. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei Prezidentiale au 
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Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
- majorarea cheltuielilor de 
personal din sectorul bugetar 
contravine angajamentelor 
asumate de Romania in 
negocierile cu FMI in ceea ce 
priveste numarul de personal si 
cheltuielile de personal din 
sectorul bugetar. 

10.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Alocarea sumei  de 15.000  lei pentru 
continuarea lucrărilor de construcţie 
la Parohia „Sfinţii Voievozi Mihail şi 
Gavril” din satul Cotoroaia, comuna 
Cerţeşti, judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezervă 
bugetara la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Senator Laurenţiu Chirvăsuţă 

Această sumă este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie, întrerupte datorită 
lipsei resurselor financiare. 
 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret din cadrul cărui capitol 
şi titlu de cheltuieli ar urma să 
fie alocată suma. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

11.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Alocarea sumei  de 15.000  lei pentru 
continuarea lucrărilor de construcţie 
la Parorhia ”Adormirea Maicii 
Domnului” din satul Cărăpceşti, 
comuna Corod, judeţul Galaţi. 
 

Această sumă este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie, întrerupte datorită 
lipsei resurselor financiare. 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret din cadrul cărui capitol 
şi titlu de cheltuieli ar urma să 
fie alocată suma. În ceea ce 
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Sursa de finantare: Fondul de rezervă 
bugetara la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Senator Laurenţiu Chirvăsuţă 

 priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

12.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Alocarea sumei  de 15.000  lei pentru 
continuarea lucrărilor de construcţie 
la Parohia ”Naşterea Maicii 
Domnului” din comuna Umbrăreşti, 
judeţul Galaţi. 
 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezervă 
bugetara la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Senator Laurenţiu Chirvăsuţă 

Această sumă este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie, întrerupte datorită 
lipsei resurselor financiare. 
 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret din cadrul cărui capitol 
şi titlu de cheltuieli ar urma să 
fie alocată suma. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

13.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Alocarea sumei  de 15.000  lei pentru 
continuarea lucrărilor de construcţie 
la Parohia ”Înălţarea Maicii 
Domnului” din municipiul Tecuci, 
judeţul Galaţi.  
 
Sursa de finantare: Fondul de rezervă 

Această sumă este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie, întrerupte datorită 
lipsei resurselor financiare. 
 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret din cadrul cărui capitol 
şi titlu de cheltuieli ar urma să 
fie alocată suma. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
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bugetara la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Senator Laurenţiu Chirvăsuţă 

aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

14.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Alocarea sumei  de 15.000  lei pentru 
continuarea lucrărilor de construcţie 
la Parohia ”Sfântul Dumitru” din 
satul Cârlomăneşti, comuna Cerţeşti, 
judeţul Galaţi.  
 
Sursa de finantare: Fondul de rezervă 
bugetara la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Senator Laurenţiu Chirvăsuţă 

Această sumă este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie, întrerupte datorită 
lipsei resurselor financiare. 
 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret din cadrul cărui capitol 
şi titlu de cheltuieli ar urma să 
fie alocată suma. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

15.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Alocarea sumei  de 15.000  lei pentru 
continuarea lucrărilor de construcţie 
la Parohia „Sfântul Vasile” din 
comuna Munteni, judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezervă 
bugetara la dispoziţia Guvernului 
 

Această sumă este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie, întrerupte datorită 
lipsei resurselor financiare. 
 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret din cadrul cărui capitol 
şi titlu de cheltuieli ar urma să 
fie alocată suma. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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Autori: Senator Laurenţiu Chirvăsuţă vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

16.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Alocarea sumei  de 15.000  lei pentru 
continuarea lucrărilor de construcţie 
la Parohia „Sfinţii Mihail şi Gavril” 
din satul Furcenii Noi, comuna 
Cosmeşti, judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezervă 
bugetara la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Senator Laurenţiu Chirvăsuţă 

Această sumă este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie, întrerupte datorită 
lipsei resurselor financiare. 
 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret din cadrul cărui capitol 
şi titlu de cheltuieli ar urma să 
fie alocată suma. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

17.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune repartizarea în cadrul 
sumei alocate pentru cultură, recreere 
şi religie suma de 1500 mii de lei 
pentru consolidare şi restaurare 
Biserica „Adormirea Maicii 
Domnului” din mun. Slobozia, 
cartier Bora, jud. Ialomiţa, 
cap.67.01-Cultura, recreere şi religie, 
Titlul 50 – Alte servicii în domeniile 

Este necesară reabilitarea urgentă a 
lăcaşului de cult respectiv, care este 
şi monument istoric. 
Biserica este înscrisă în ,,Lista 
Monumentelor Istorice” de la anul 
2004 cu numărul 84, cod IL-II-m-
B-14072, clasată în grupa B, are 
documentaţie tehnică şi financiară 
evaluată în noiembrie 2003. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat neprecizandu-se in 
mod concret titlurile de 
cheltuieli in cadrul carora ar 
urma sa se opereze modificari.  
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culturii, recreerii şi religiei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat PSD+PC Marian 
Neacşu 
 

Obiectivul are Autorizaţie de 
Construire, emisă încă din anul 
2004, şi actualizată cu nr. 
7355/2008. 

18.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune la capitolul 6701 
„Cultura, recreere si religie”, titlul 59 
„Alte cheltuieli”, articolul 12 
„Sustinerea cultelor”, alocarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Tulcea, cu 
suma de 250 mii lei pentru obiectivul 
„Construire Biserica Ortodoxa ”, 
Comuna Mihail Kogalniceanu, jud. 
Tulcea 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 
Autor: Deputat  PNL Popa Octavian 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

19.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 40.000 RON pentru 
continuarea construcţiei Bisericii 
Ortodoxe Sfântul Mare Mucenic, 
Spitalul Băileşti, Municipiul 
Băileşti, Judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Deputat PD-L Gelu Vişan  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie, deja 
demarate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu se precizează 
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capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să se suplimenteze. 

20.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 70.000 RON pentru 
construcţia unui aşezământ social pe 
lângă Biserica Ortodoxă Sfântul 
Mare Mucenic Pantelimon şi Sfântul 
Apostol Andrei, din satul Valea 
Perilor, Comuna Cătunele, Judeţul 
Gorj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Deputat PD-L Severus 
Constantin Militaru  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru demararea 
lucrărilor de construcţie pentru un 
aşezământ social pe lângă Biserica 
Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic 
Pantelimon şi Sfântul Apostol 
Andrei, din satul Valea Perilor, 
Comuna Cătunele, Judeţul Gorj. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să se suplimenteze. 

21.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 30.000 RON pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe Rugi 
(Filie) cu hramul Înălţarea 
Domnului, Parohia Hurezu, Sat Rugi, 
Comuna Turcineşti, Judeţul Gorj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Deputat PD-L Severus 
Constantin Militaru  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
consolidarea şi reparaţiile Bisericii 
Ortodoxe Rugi (Filie), deoarece se 
află într-un stadiu avansat de 
degradare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să se suplimenteze. 

22.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 

Sumele repartizate pentru 
finantarea cheltuielilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
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la cap. 67.01, cu suma de 7.190.000 
lei, pentru continuarea lucrarilor de 
intretinere sau curente la urmatoarele 
obiective: 
Restaurarea Bisericii Evanghelice 
din Bistrita – Inlaturarea efectelor 
incendiului = 3.300.000   
Catedrala Ortodoxa Sf. Apostol 
Andrei Beclean – 300.000 lei 
Parohia Ortodoxa Sf. Ioan 
Botezatorul Bistrita – 300.000 lei 
Biserica Sfântul Dumitru, 
Loc. Arcalia  -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil, 
Loc. Archiud -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Ardan- 10.000 lei 
Biserica Cuvioasa Paraschiva 
Loc. Barla – 10.000 lei 
Biserica Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului 
Loc. Bistriţa- 10.000 lei  
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Bistriţa – 10.000 lei 
Biserica Pogorârea Sfântului Duh 
Loc. Bistriţa -10.000 lei 
Biserica Sf. Mucenic Gheorghe 
Loc. Bistriţa -10.000 lei 
Biserica Sf. Dumitru 
Loc. Bistriţa- 10.000 lei 
Biserica Sf. Ioan Gură de Aur 
Loc. Bistriţa -10.000 lei 
Biserica Sf. Vasile cel Mare 

descentralizate la nivelul judetelor , 
nu au acoperit niciodata necesarul 
pentru aceste servicii, judetele fiind 
nevoite sa asigure din venituri 
proprii( care sunt constituite numai 
din cota de 13% din impozitul pe 
venit, din 27% din sumele de 
echilibrare si sumele din cota de 
22% din impozitul pe venit), in 
detrimentul investitiilor in 
infrastructura, in special drumuri 
judetene care sunt intr-o situatie 
precara. 

de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să se suplimenteze. 
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Loc. Bistriţa – 10.000 lei 
Biserica Sf. Ana 
Loc. Bistriţa – 10.000 lei 
Biserica Sf. Grigore 
Loc. Bistriţa – 10.000 lei 
Biserica Sf. Ap. Petru şi Pavel 
Loc. Bistriţa – 10.000 lei 
Biserica Sf. Ap. Andrei 
Loc. Bistriţa – 10.000 lei 
Biserica Sf. Ilie 
Loc. Bistriţa – 10.000 lei 
Biserica Sf. Treime 
Loc. Bistriţa – 10.000 lei 
Biserica Tuturor Sfinţilor 
Loc. Bistriţa Subcetate – 10.000 lei 
Biserica Sf. Nicolae 
Loc. Bistriţa Bârgăului – 10.000 lei 
Biserica Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului 
Loc. Bistriţa Bârgăului – 10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Blăjenii de Jos – 10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Blăjenii de Sus – 10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Budurleni – 10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Budacu de Sus – 10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Budeşti – 10.000 lei 
Biserica Sf. Andrei 
Loc. Budeşti Fânaţe – 10.000 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
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Loc. Buduş – 10.000 lei 
Biserica Adormirea Maicii Domnului
Loc. Ciosa – 10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Chintelnic -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Chiraleş -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Cociu -10.000 lei 
Biserica Sf. Ap. Petru şi Pavel 
Loc. Colibiţa -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Corvineşti-10.000 lei 
Biserica Sf. Dimitrie 
Loc. Crainimăt- 10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Cuşma -10.000 lei  
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Delureni -10.000 lei 
Biserica Sf. Dumitru 
Loc. Dipşa -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Domneşti -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Dorolea -10.000 lei 
Biserica Cuvioasa Paraschiva 
Loc. Enciu -10.000 lei 
Biserica Cuvioasa Paraschiva 
Loc. Galaţii Bistriţei -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Ghinda -10.000 lei 
Biserica Sfânta Treime 
Loc. Gledin-10.000 lei 
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Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Herina -10.000 lei 
Biserica Cuvioasa Paraschiva 
Loc. Josenii Bârgăului -10.000 lei 
Biserica Adormirea Maicii Domnului
Loc. Lechinţa -10.000 lei 
Biserica Sf. Ap. Petru şi Pavel 
Loc. Livezile -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Mărişelu -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Matei-10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Miceştii de Câmpie-10.000 lei 
Biserica Sf. Ioan Botezătorul 
Loc. Mijlocenii Bârgăului -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Milaş -10.000 lei 
Biserica Sf. Vasile cel Mare 
Loc. Monor -10.000 lei 
Biserica Sf. Ioan Botezătorul 
Loc. Mureşenii Bârgăului -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Ocniţa -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Orosfaia -10.000 lei 
Biserica Sf. Nicolae 
Loc. Orheiul Bistriţei -10.000 lei 
Biserica Pogorârea Sfântului Duh 
Loc. Petriş -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Pintic -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
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Loc. Posmuş -10.000 lei 
Biserica Sf. Nicolae 
Loc. Prundu Bârgăului -10.000 lei 
Biserica Sf. Nicolae 
Loc. Prundu Bârgăului -10.000 lei 
Biserica Naşterea Maicii Domnului 
Loc. Ragla -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Ruştior -10.000 lei 
Biserica Sf. Nicolae 
Loc. Rusu Bârgăului -10.000 lei 
Biserica Sf. Gheorghe 
Loc. Sângeorzu Nou -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc.Sânmihaiul de Câmpie -10.000 
lei  
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Sărata -10.000 lei 
Manastirea Nasterea Maicii 
Domnului 
Loc. Piatra Fântânele -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Sigmir -10.000 lei 
Biserica Înălţarea Domnului 
Loc. Sebiş -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Şieu -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Şieu Sfântu -10.000 lei 
Biserica Sf. Dumitru 
Loc. Şieu Cristur -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Şieu  Măgheruş -10.000 lei 
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Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Şieu Odorhei -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Şieuţ -10.000 lei 
Biserica Cuvioasa Paraschiva 
Loc. Silivaşul de Câmpie -10.000 lei 
Biserica Sf. Nicolae 
Loc. Simioneşti -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Şintereag -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Şirioara -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Slătiniţa -10.000 lei 
Biserica Adormirea Maicii Domnului
Loc. Şopteriu -10.000 lei 
Biserica Sf. Nicolae 
Loc. Strâmba -10.000 lei 
Biserica Sf. Ilie 
Loc. Stupini -10.000 lei 
Biserica Înălţarea Domnului 
Loc. Susenii Bârgăului -10.000 lei 
Biserica Sf. Ioan Botezătorul 
Loc. Ţagu -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Ţăgşor -10.000 lei 
Biserica Sf. Treime 
Loc. Teaca -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Tiha Bârgăului -10.000 lei 
Biserica Sf. Ap. Petru şi Pavel 
Loc. Tureac -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
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Loc. Unirea -10.000 lei 
Biserica Adormirea Maicii Domnului
Loc. Urmeniş -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Vermeş -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Viile Tecii -10.000 lei 
Biserica Sf. Nicolae 
Loc. Viişoara -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Visuia -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Zoreni -10.000 lei 
Protopopiatul Ortodox Bistriţa 
Loc. Bistriţa -10.000 lei 
Protopopiatul Năsăud  
Loc. Năsăud -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Agrişu -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Agrieş -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Aluniş -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Anieş -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Arşiţa -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Beclean -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Beclean -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Beudiu -10.000 lei 
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Parohia Ortodoxa 
Loc. Bichigiu -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Borleasa -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Braniştea -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Căianu Mare -10.000 lei 
Parohia 
Loc. Căianu Mic -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Cepari -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Cheţiu -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Chiochiş -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Chiuza -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Ciceu Cristeşti -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Ciceu Hăşmaş -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Ciceu Poieni  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Coldău  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Coşbuc  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Dealu Ştefăniţei  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Dobricel  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
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Loc. Dumbrăviţa  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Dumitra  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Feldru  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Feldru  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Feleac  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Figa  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Floreşti  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Ilişua  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Ilva Mare  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Ilva Mare  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Ilva Mică  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Ilva Mică  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Jimbor  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Liviu Rebreanu  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Leşu  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Leşu  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Lunca Ilvei  -10.000 lei 
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Parohia Ortodoxa 
Loc. Maieru  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Maieru  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Mălin  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Manic  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Măgura Ilvei  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Măluţ  -10.000 lei  
Parohia Ortodoxa 
Loc. Mititeni  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Mintiu  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Mocod  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Molişet  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Năsăud  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Năsăud  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Năsăud  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Năsăud  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Luşca  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Nepos  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 21 -

Loc. Nimigea de Jos  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Nimigea de Sus  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Nuşeni  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Parva  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Perişor  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Piatra  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Poiana Ilvei  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Poienile Zăgrii  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Rebra  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Rebrişoara  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Gersa 1 -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Gersa 2  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Rodna  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Rodna  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Romuli  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Runcu Salvei  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Salva  -10.000 lei 
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Parohia Ortodoxa 
Loc. Săsarm  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Sita  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Sângeorz Băi  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Sângeorz Băi  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Sângeorz Băi  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Sâniocoară  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Spermezeu  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Hălmăsău  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Şanţ  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Tărpiu  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Tăure  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Telciu  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Telciu  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Telcişor  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Târlişua  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Ţentea  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
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Loc. Valea Mare  -10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Ilva Mare,nr. 34 
cod. 427090 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Cetate,Loc.Budacul de Sus 
str. Peste Apă, nr. 175 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Lechinţa, Loc. Sângeorzu Nou 
nr.  8 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com.  Feldru, Loc. Nepos 
nr. 45 -10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Zagra, Loc. Alunişul 
nr.  41 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Zagra, Loc. Poienile Zagrei 
nr. 41- 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Zagra, nr.  328 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Loc. Sângerz Băi 
str. Plopilor, nr. 2ª – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Cetate, Loc. Petriş 
nr. 272 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Nuşeni, Loc. Mălin 
nr. 110 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Mun. Bistriţa, str. Trandafirilor 
nr. 45 – 10.000 lei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 24 -

Biserica Penticostală 
Com. Căianu Mic , Loc. Dobric 
nr. 152 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Loc. Beclean, Sat. Figa 
nr. 61 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Matei 
nr. 186 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Şanţ 
nr. 114 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Rodna, str. Valea Mare 
nr. 445ª – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Mun. Bistriţa, cart. Unirea 
nr. 87ª – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Galaţii Bistriţei, Loc. Herina 
nr. 173 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală „En Hacore” 
Mun.  Bistriţa, str. Gh. Şincai 
nr. 6 -10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Leşu Ilvei 
nr. 125 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Uriu, Loc. Hăşmaşu Ciceului 
nr. 9 -10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Ciceu Giurgeşti, str. Potuca 
nr. 332 – 10.000 lei 
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Biserica Penticostală 
Com. Spermezeu, Loc. Dobricel 
nr. 30 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Loc. Năsăud, str. Gării 
nr. 2B – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Jelna 
nr. 179 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Căianu Mic, Loc. Ciceu Poieni 
nr. 70 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Rebrişoara  
nr. 652 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Rebrişoara, Gersa I 
nr. 193 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Rebrişoara, Gersa II 
nr. 94 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Loc. Poderei 
nr. 70 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Braniştea 
nr. 277 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Spermezeu 
nr. 143 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală  
Loc. Beclean, str. Ioan Pop Reteganu 
nr. 12 – 10.000 lei 
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Biserica Penticostală 
Com. Romuli 
nr. 307 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Coşbuc 
nr. 124 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Livezile, Loc. Cuşma 
nr. 196 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală  
Loc. Arcalia 
nr. 55 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Şieu Măgheruş 
nr. 117 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Şieu 
nr. 358 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Şieu Odorhei, str. Principală 
nr. 118 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Nimigea, Loc.Nimigea de Sus 
nr. 175 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Romuli, Loc. Dealu Ştefăniţei 
nr. 31ª – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Telciu, Loc. Fiad 
nr. 11 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Salva , Loc.Runcu Salvei 
nr. 21 – 10.000 lei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 27 -

Biserica Penticostală 
Com. Salva , str. Coşbucului 
nr. 351 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Mun. Bistriţa, str. Andrei Mureşanu  
nr. 81- 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Mun. Bistriţa, cart. Sigmir 
nr. 148 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Feldru 
nr. 444 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Uriu, Loc. Ilişua 
nr. 97 -10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Şieu Odorhei, Loc. Bretea 
nr. 78 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Măgura Ilvei 
nr. 290 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Poiana Ilvei 
nr. 50 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Lunca Ilvei 
nr. 632 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Telciu 
nr. 289 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Parva 
nr. 424 – 10.000 lei 
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Biserica Penticostală 
Com. Rebra 
nr. 146 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Şintereag, Loc. Cociu 
nr. 139 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Telciu, Loc. Bichigiu 
nr. 369 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Mun. Bistriţa, str. Andrei Mureşanu  
nr. 88 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Negrileşti, Loc. Purcărete – 
10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Uriu 
nr. 103 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Cristeşti Ciceu 
nr. 301 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Josenii Bârgăului, Loc. 
Mijlocenii Bârgăului 
nr. 227ª – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Maieru 
nr. 875 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală  
Com. Maieru, Loc. Anieş 
str. Valea Anieşului 
nr. 105 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
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Com. Şanţ, Loc. Valea Mare – 
10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Prundu Bârgăului, str. 
Principală 
nr. 94 – 10.000 lei 
 
Biserica Penticostală 
Loc. Năsăud , cart. Liviu Rebreanu 
nr. 35 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Căianu Mic 
nr. 28 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Căianu Mare 
nr. 243 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Căianu Mic, Loc. Dumbrăviţa 
nr. 1 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Nimigea, Loc.Mititei 
str. Obrejii, nr. 65ª – 10.000 lei 
Biserica Penticostală Betleem 
Loc. Beclean, str. 1 Decembrie 1918 
nr. 23 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Nimigea de Jos, str. Floreşti 
nr. 90 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Chiuza , Loc. Piatra – 10.000 
lei 
Biserica Penticostală 
Com. Spermezeu, Loc. Sita 
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nr. 60 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Rodna , str. Morii 
nr. 693 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Dumitra, Loc. Cepari 
nr. 31ª – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Chioachiş, Loc. Jimbor 
nr. 179 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Lechinţa, Loc. Vermeş 
str. Livada, nr. 128 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Matei, Loc. Corvineşti 
nr. 95 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Sânmihaiul de Câmpie 
nr. 113 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Mun. Bistriţa, str. Mihai Viteazu 
nr. 15 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Galaţii Bistriţei 
nr. 120 – 10.000 lei 
 
Biserica Penticostală 
Com. Livezile, str. Principală 
nr. 393 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Budeşti 
nr. 151 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
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Com. Livezile, Loc. Dorolea  
nr. 170 , cod. 427122 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Rusu Bârgăului 
str. Principală, nr. 212 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Josenii Bârgăului 
str. Principală, nr. 475 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Mun. Bistriţa, cart. Ghinda 
nr. 120 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Chiochiş 
Loc. Bozieş, nr. 195 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Chiuza 
Loc. Săsarm, nr. 32 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Nuşeni  
Loc. Feleac, nr. 176 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Galaţii Bistriţei 
Loc. Dipşa, nr. 207 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Lechinţa 
Loc. Ţigău, nr. 153 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Lechinţa – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Loc. Sângeorz Băi 
sat. Cormaia – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Loc. Sângeorz Băi 
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str. Someşului, nr. 68 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Dumitra 
Loc. Tărpiu, nr. 128 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Budacu de Jos 
nr. 237 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Budacu de Jos 
Loc. Buduş, str. Principală 
nr. 165 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Mun. Bistriţa 
cart. Slătiniţa, nr. 36ª – 10.000 lei  
Biserica Penticostală 
Com. Nimigea, Loc. Mocod 
nr. 249, cod. 427184 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Ilva Mică 
nr. 80 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Mărişelu , Loc. Domneşti 
nr. 198 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Cetate, Loc. Dumitriţa 
str. Principală, nr. 56 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Şintereag 
nr. 29 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Budacu de Jos  
Loc. Monariu, nr. 55 – 10.000 lei 
Biserica Baptistă 
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nr.1 Bistriţa,str.V.Alexandri – 10.000 
lei 
Biserica Baptistă  
nr.2,str.Alba Iulia, mun. Bistrita – 
10.000 lei 
Biserica Baptistă  
Beclean,str.Crişan,nr.2 10.000 lei 
Biserica Baptista Nasaud  - 10.000 
lei 
 Parohia Reformată Bistriţa -10.000 
lei 
 Parohia Reformată Mălin-10.000 lei  
 Parohia Reformată Nuşeni-10.000 
lei  
 Parohia Reformată Braniştea -
10.000 lei 
 Parohia Reformată Baţa -10.000 lei 
 Parohia Reformată Beclean-10.000 
lei  
 Parohia Reformată Ţigău -10.000 lei 
 Parohia Reformată Uriu -10.000 lei 
 Parohia Reformată Chiochiş -10.000 
lei 
 Parohia Reformată Bretea  -10.000 
lei 
 Parohia Reformată Bozieş -10.000 
lei 
 Parohia Reformată Cireşoaia  -
10.000 lei 
 Parohia Reformată Nimigea de Jos -
10.000 lei 
 Parohia Reformată Fântâniţa -
10.000 lei 
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 Parohia Reformată Strugureni -
10.000 lei 
 Parohia Reformată Şieu -10.000 lei 
 Parohia Reformată Năsăud -10.000 
lei 
 Parohia Reformată Reteag -10.000 
lei 
 Parohia Reformată Şieu-Sfântu -
10.000 lei 
 Parohia Reformată Sărata-10.000 lei 
 Parohia Reformată Şintereag -
10.000 lei 
 Parohia Reformată Matei -10.000 lei 
 Parohia Reformată Tonciu -10.000 
lei 
 Parohia Reformată Fântânele -
10.000 lei 
 Parohia Reformată Coldău -10.000 
lei 
 Parohia Reformată Viţa -10.000 lei 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoyiţia 
Guvernului 
  
Autor: Deputat PSD Emil Radu 
Moldovan   

23.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 150.000 lei pentru 
finantarea picturii la Biserica din 
satul Rotaria com Ciortesti jud Iasi 
 

Constructia e noua cu fonduri 
numai de la enoriasi/bugetul de stat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat neprecizandu-se in 
mod concret sursa de finantare şi 
nici capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să se 
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Sursa de Finantare: bugetul de stat 
 
  
Autor: Deputat  Luminita Iordache şi 
Grupul Parlamentar PSD 

suplimenteze. 

24.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 300.000 lei  pentru 
acoperisul pt Biserica Ortodoxa 
„Sfantul Arhidiacon Stefan” Mun 
Iasi Cartier „Doi Baieti” 
Sursa de Finantare: bugetul statului 
  
Autor: Deputat  Luminita Iordache şi 
Grupul Parlamentar PSD 

Singura biserica din zona 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat neprecizandu-se in 
mod concret sursa de finantare şi 
nici capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să se 
suplimenteze. 

25.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune alocarea următoarele 
sume pentru: 
 
- Extindere reţea apă, canalizare 
Municipiul Topliţa 1.500.000 lei 
- Bază sportivă multifuncţională 
Municipiul Topliţa 3.500.000 lei 
 
- Construcţii, reparaţii Biserica 
Eparhia Covasnei şi Harghitei 
2.000.000 lei 
Sursa de finanţare:  
Autori: Deputat Dusa Mircea şi 
grupul parlamentar PSD+PC  

Continuare investiţie Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
precizată sursa de finanţare.  
De asemenea primele doua 
obiective de investiţii nu se pot 
finanţa prin bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului, întrucât nu există 
bază legală în acest sens 

26.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 70.000 lei  pentru 
continuarea construcţiei Bisericii 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie deja 
demarate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
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„Sfintii Casian si Gherman”, 
Municipiul Galati, Judeţul Galati. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Toader 
Mircea-Nicu 

 de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să se suplimenteze. 

27.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 50.000 lei  pentru 
continuarea construcţiei Bisericii 
„Sfintii Trei Ierarhi” , Municipiul 
Galati, Judeţul Galati. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Toader 
Mircea-Nicu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie deja 
demarate. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să se suplimenteze. 

28.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 60.000 lei  pentru 
continuarea construcţiei Bisericii 
„Sfintii Împărati Constantin şi 
Elena”, Municipiul Tecuci, Judeţul 
Galati. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie deja 
demarate. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Toader 
Mircea-Nicu 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să se suplimenteze. 

29.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 60.000 lei  pentru 
continuarea construcţiei Bisericii 
„Parohia Matca 5 (Sf. Cuvios Ioan 
Casian)”, Comuna Matca, Judeţul 
Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Toader 
Mircea-Nicu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie deja 
demarate. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să se suplimenteze. 

30.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 60.000 lei  pentru 
continuarea construcţiei Bisericii 
„Parohia Matca 2 (Sf. Voievozi 
Mihail şi Gavril)”, Comuna Matca, 
Judeţul Galaţi. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Toader 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie deja 
demarate. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să se suplimenteze. 
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Mircea-Nicu 
31.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 

al Guvernului 
Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, la capitolul 67.01, astfel: 
 
1. cu suma de 100.000 RON pentru 
construcţie biserica Parohiei 
Ortodoxe ,,Sf. Nicolae”din 
Localitatea Mangalia, Judeţul 
Constanţa 

2. cu suma de 100.000 RON pentru 
construcţie biserica Parohiei 
Ortodoxe ,, Sf. Ioan Botezătorul”din 
Localitatea Mangalia, Judeţul 
Constanţa 

3. cu suma de 50.000 RON pentru 
construcţie Mănăstirea ,,Adormirea 
Maicii Domnului şi a Sfinţilor 
Ierarhi Nicolae şi Bretanion”din 
Comuna 23 August, Judeţul 
Constanţa 

4. cu suma de 50.000 RON pentru 
construcţie biserica Parohiei 
Ortodoxe ,, Sf. Ierarh Nicolae”din 
Satul Limanu, Comuna Limanu, 
Judeţul Constanţa 

 

Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 
Autor: Deputat PD-L Iorguş Zanfir 

 
 
 
 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor începute la această 
biserică. 
 
 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor începute la această 
biserică. 
 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor începute la această 
biserică. 
 
 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor începute la această 
biserică. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
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32.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, cu suma de 300.000 
RON pentru amenajarea unui 
aşezământ social pe lângă Parohia 
Valea Plopului, Comuna Posesti, 
Judeţul Prahova. 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 
Autor: Deputat PD-L Brânduşa 
NOVAC 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru amenajarea 
unui spaţiu social destinat îngrijirii 
copiilor, bătrânilor şi femeilor 
defavorizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

33.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatul General al Guvernului, 
capitolul „Cultură, recreere şi 
religie”, cu suma de 294 mii lei 
pentru: 
 
1. Reabilitarea bisericii  ortodoxe  cu 
hramul Sf.Nicolae, Parohia Ortodoxa 
Nr. 1 din municipiul Aiud, jud. Alba 
– 20 mii lei. 
 
2. Reabilitarea bisericii ortodoxe cu 
hramul Acoperamintul Maicii 
Domnului din, Parohia Ortodoxa Nr. 
4 din municipiul Aiud, jud. Alba – 
20 mii lei. 
 
3. Reabilitarea bisericii ortodoxe cu 
hramul Sf. Arh. Mihail si Gavril din, 
Parohia Ortodoxa Aiudul de Sus, din 

Sumele sunt necesare pentru lucrări 
de reparaţii şi consolidări pentru 
buna desfăşurare a activităţii  
unităţilor de cult menţionate 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret  titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 40 -

municipiul Aiud, jud. Alba – 5 mii 
lei 
 
4. Reabilitarea bisericii ortodoxe din 
Parohia ortodoxa Aiud - Spital din 
municipiul Aiud, jud. Alba – 20 mii 
lei 
 
5. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
satul Ciumbrud din municipiul Aiud, 
jud. Alba – 10 mii lei 
 
6. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
satul Sincrai din municipiul Aiud, 
jud. Alba – 10 mii lei 
 
7. Reabilitarea bisericii ortodoxe cu 
hramul Sf. Andrei din Parohia 
Ortodoxa Nr. 1, din orasul Ocna 
Mures, jud. Alba – 20 mii lei 
 
8. Reabilitarea bisericii ortodoxe cu 
hramul Sf. Nicolae din Parohia 
Ortodoxa Nr. 2, din orasul Ocna 
Mures, jud. Alba – 10 mii lei 
 
9. Reabilitarea bisericii ortodoxe cu 
hramul Maica Domnului din Parohia 
Ortodoxa Nr. 3 din orasul Ocna 
Mures, jud. Alba – 10 mii lei 
 
10. Reabilitarea bisericii ortodoxe cu 
hramul Sf. Nectarie din Parohia 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 41 -

Ortodoxa Nr. 4, din orasul Ocna 
Mures, jud. Alba – 10 mii lei 
 
11. Reabilitarea bisericii ortodoxe cu 
hramul Sf. Ioan Botezatorul din 
Parohia Ortodoxa Uioara de Sus, din 
orasul Ocna Mures, jud. Alba – 7 mii 
lei 
 
12. Reabilitarea bisericii ortodoxe cu 
hramul Adormirea Maicii Domnului 
din Parohia Ortodoxa Uioara de Jos, 
din orasul Ocna Mures, jud. Alba – 7 
mii lei 
 
13. Reabilitarea bisericii  ortodoxe  
din saul Silivas, comuna Hopirta, 
jud. Alba – 10 mii lei 
 
14. Reabilitarea bisericii  ortodoxe  
din satul Hopirta, comuna Hopirta, 
jud. Alba – 5  mii lei 
 
15. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Ciuguzel, comuna Lopadea 
Noua, jud. Alba – 10  mii lei 
 
16. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Unirea, comuna Unirea, 
jud. Alba – 5  mii lei 
 
17. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Unirea II, comuna Unirea, 
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jud. Alba – 5  mii lei 
 
18. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Mahaceni, comuna Unirea, 
jud. Alba – 5  mii lei 
 
19. Continuarea constructiei bisericii 
ortodoxe din satul Radesti, comuna 
Radesti, jud. Alba – 20 mii lei 
 
20. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Decea, comuna Miraslau, 
jud. Alba – 5  mii lei 
 
21. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Stremt, comuna Stremt, jud. 
Alba – 20  mii lei 
 
22. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Geoagiu de Sus, comuna 
Stremt, jud. Alba – 20  mii lei 
 
23. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Mihalt I, comuna Mihalt, 
jud. Alba – 10  mii lei 
 
24. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Cistei, comuna Mihalt, jud. 
Alba – 10  mii lei 
 
25. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Veseus, comuna Jidvei, jud. 
Alba – 10  mii lei 
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26. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Obreja, comuna Mihalt, jud. 
Alba – 10  mii lei 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
  
Autor: Deputat PSD Radu Eugeniu 
Coclici si Grupul Parlamentar 
PSD+PC 

34.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Capitolul 6701, cu suma de 
2.000.000 lei pentru continuarea 
lucrărilor de investiţii la obiectivul 
Catedrala Pogorărea Duhului Sfant 
din Municipiul Pascani 
 
Sursa de finanţare:  
Autori: Deputat PSD Ratoi Nicolae 

Investiţia este începută în anul 
2000, întreruperea lucrărilor duce la 
degradarea lucrarilor făcute şi 
neterminate la acoperişul acestui 
obiectiv 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret  şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie suplimentat. 
De asemenea, nu se specifică 
sursa de finanţare, ca atare 
contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 
 

35.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Capitolul 6701, Subcapitolul 50, 
Alte servicii în domeniile culturii, 
recreerii şi religiei cu suma de 50 mii 
lei pentru obiectivul Finalizarea 
lucrărilor de construire pentru 

Lăcaşul de cult este în faza de 
finalizare a lucrărilor începute déjà, 
iar comunităţile şi colectivităţile nu 
pot asigura suportul financiar 
necesar 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret  titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
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Biserica Sf. Trei Ierarhi, din cartierul 
N. Balcescu 2, oras Flămânzi, judeţul 
Botoşani 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Independent 

Rebenciuc Neculai 

avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

36.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa 3/13, cu suma de 
34.800 lei  pentru cheltuieli aferente 
activităţii Agenţiei Naţionale Anti-
Doping, organizaţie aflată în 
subordinea Guvernului şi care este 
finanţată prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Cornelia 
Brânduşa Novac 

Se solicită admiterea 
amendamentului din următoarele 
considerente: 
 României, ca ţară care a 

recunoscut Codul Mondial 
Anti-Doping prin semnarea 
Memorandumului de la 
Copenhaga (3-5 martie 2003), 
şi a ratificat prin Legea 
nr.171/1998 Convenţia Anti-
Doping a Consiliului Europei 
şi a acceptat prin Legea 
nr.367/2006 Convenţia 
Internaţională împotriva 
dopajului în sport adoptată de 
UNESCO în 2005 îi revine 
obligaţia să platească anual 
taxe către anumite organisme 
internaţionale cum ar fi 
Agenţia Mondială Anti-Doping 
şi ANADO –ADS  

 Neplata acestor taxe atrage 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2010 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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după sine consecinţe asupra 
procesului de menţinere a 
acreditării Laboratorului de 
control doping din cadrul 
Agenţiei, dar cel mai grav va fi 
afectata imaginea sportului 
românesc. 

 Conform ultimelor 
reglementări internaţionale 
statele care nu-şi achită aceste 
taxe nu vor mai putea organiza 
pe teritoriul lor competiţii 
inernaţionale (Campionate 
europene, mondiale ş.a.m.d.). 

37.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de   2602,903 mii lei 
pentru : 
 
1.Finalizarea lucrărilor de construire 
a bisericii Antim Ivireanul, oraş Tg 
Cărbuneşti, judeţ Gorj cu suma de 
200 mii lei 
 
2. Restaurare biserica Sf. Nicolae, 
din satul Teleşti, comuna Teleşti, 
judeţul Gorj cu suma de 30 mii lei 
 
3.  Reabilitare şi consolidare biserica 
sat Pîrîu, comuna Brăneşti, judeţ 
Gorj cu suma de 600 mii lei 
 
4. Finalizarea lucrărilor la Biserica 

Sumele sunt necesare pentru 
refacerea sau construirea locaşelor 
de cult, fundamentale pentru 
dezvoltarea spirituală şi culturală a 
comunitaţii  
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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ortodoxă Alimpeşti, judeţ Gorj cu 
suma de 350 mii lei 
 
5. Restaurarea Bisericii Poenari din 
Bumbeşti Piţic, judeţul Gorj cu suma 
de 200 mii lei 
 
6. Construcţie de aşezământ cultural 
tip I în comuna Băleşti, judeţul Gorj, 
suma este de 71,112 mii lei 
 
7. Reabilitare clădire şi restaurare 
pictură Biserica Sf. Arhangheli- 
monument istoric din satul Tînţăreni, 
judeţul Gorj, cu suma de 1151,791 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD de Gorj Victor-
Viorel Ponta 

38.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 918 mii lei, pentru 
construcţia „Capelei Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena” din municipiul 
Olteniţa, judeţul Călăraşi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului 

Pentru rezolvarea cerinţelor 
cetăţenilor privind existenţa unei 
capele în Cimitirul Nou din 
municipiul Olteniţa.  
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
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Autori : 
 -Deputat Boabeş Dumitru-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Niculescu-Mizil Oana- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Damian Ioan – Grup 
Alianţa PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

39.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 660 mii lei pentru 
reparaţii exterioare şi restaurare 
pictură la Parohia „Sfântul Nicolae” 
din municipiul Olteniţa, judetul 
Călăraşi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori : 
 -Deputat Boabeş Dumitru-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Niculescu-Mizil Oana- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Damian Ioan – Grup 
Alianţa PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

Pentru salvarea monumentului 
istoric. 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

40.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 1100 lei , pentru reparaţii 
capitale la Biserica Negoeşti, 

Pentru salvarea monumentului 
istoric 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
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monument istoric din comuna 
Şoldanu, judeţul Călăraşi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori : 
 -Deputat Boabeş Dumitru-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Niculescu-Mizil Oana- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Damian Ioan – Grup 
Alianţa PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

41.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 210 mii lei, pentru 
clopotniţă la Biserica din comuna 
Mitreni, judeţul Călăraşi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori : 
 -Deputat Boabeş Dumitru-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Niculescu-Mizil Oana- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Damian Ioan – Grup 
Alianţa PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

Pentru buna funcţionare a Bisericii. 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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42.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 240 mii lei, pentru  
lucrări de reparaţii şi reabilitare a 
Bisericii din Parohia Gălbinaşi, 
judeţul Călăraşi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori : 
 -Deputat Boabeş Dumitru-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Niculescu-Mizil Oana- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Damian Ioan – Grup 
Alianţa PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

Pentru buna funcţionare a Bisericii. 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

43.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma  de 320 mii lei, pentru 
reparaţii clădire şi instalaţii electrice 
la Biserica din satul Progresu, 
comuna Sohatu, judeţul Călăraşi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori : 
 -Deputat Boabeş Dumitru-Grup 
Alianţa PSD+PC 

Pentru buna funcţionare a Bisericii. 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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-Deputat  Niculescu-Mizil Oana- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Damian Ioan – Grup 
Alianţa PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

44.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 480 mii lei, pentru 
reparaţii interioare şi pictură, 
Biserica din  Radovanu, judeţul 
Călăraşi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori : 
 -Deputat Boabeş Dumitru-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Niculescu-Mizil Oana- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Damian Ioan – Grup 
Alianţa PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

Pentru buna funcţionare a Bisericii. 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

45.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de15 mii lei, pentru reparaţii 
şi pictură la Biserica din satul Valea 
Popii, comuna Radovanu, judeţul 
Călăraşi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 

Pentru buna funcţionare a Bisericii. 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
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Guvernului 
 
Autori : 
 -Deputat Boabeş Dumitru-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Niculescu-Mizil Oana- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Damian Ioan – Grup 
Alianţa PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

46.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 180 mii lei, pentru 
subzidire şi consolidare Biserica din 
satul Buciumeni, oraş Budeşti, 
judeţul Călăraşi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori : 
 -Deputat Boabeş Dumitru-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Niculescu-Mizil Oana- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Damian Ioan – Grup 
Alianţa PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

Pentru buna funcţionare a Bisericii. 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

47.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 1000 mii lei, pentru 
construcţie Biserică în satul Cetatea 

Pentru satisfacerea necesităţii unei 
biserici în satul Ceatatea Veche, 
inexistentă în prezent. 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
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Veche, comuna Spanţov, judeţul 
Călăraşi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori : 
 -Deputat Boabeş Dumitru-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Niculescu-Mizil Oana- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Damian Ioan – Grup 
Alianţa PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

48.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 8.000 
mii lei, reprezentând reabilitarea şi 
modernizarea bisericilor din Satu-
Mare 

1. Reabilitarea şi modernizarea 
Bisericii Certeze – Satu Mare 
- 2.000 mii lei; 

2. Reabilitarea şi modernizarea 
Bisericii -Negreşti Oaş – Satu 
Mare - 2.000 mii lei; 

3. Reabilitarea şi modernizarea 
Bisericii Bârsău De Sus – 
Satu Mare - 2.000 mii lei; 

4. Reabilitarea şi modernizarea 
Bisericii  Carei – Satu Mare - 
2.000 mii lei. 

 
Sursa de finanţare: din suma 

 Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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prevăzută în bugetul  Secretariatului 
General al Guvernului  
 
Autori: Senator Marian Valer,   
            Deputat Gheorghe Ciocan 
          + Grup Parlamentar PSD - PC 

49.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 140 mii lei, pentru 
reparaţii la Biserica din comuna 
Crivăţ, judeţul Călăraşi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori : 
 -Deputat Boabeş Dumitru-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Niculescu-Mizil Oana- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Damian Ioan – Grup 
Alianţa PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

Pentru buna funcţionare a Bisericii. Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

50.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 343 mii lei, pentru 
reparaţii la Biserica din comuna 
Fundeni , judeţul Călăraşi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului 

Pentru buna funcţionare a Bisericii. Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
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Autori : 
 -Deputat Boabeş Dumitru-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Niculescu-Mizil Oana- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Damian Ioan – Grup 
Alianţa PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

51.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Talpa, com. 
Bărgăoani, jud. Neamţ, de la Titlul 
59 „Titlul X Alte cheltuieli”, articol 
12 „Susţinerea cultelor"  
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC  

Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu se 
specifică sursa de finanţare şi, ca 
atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 
 

52.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 200 lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Ioachim şi Ana, 
municipiul Piatra Neamţ, jud. Neamţ, 
de la Titlul 59 „Titlul X Alte 
cheltuieli”, articol 12 „Susţinerea 
cultelor"  
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Construcţie nouă în derulare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu se 
specifică sursa de finanţare şi, ca 
atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 
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+ Grup Parlamentar PSD - PC  
53.  SECRETARIATUL GENERAL 

AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 

Propunem suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 111.827 mii lei la 
cap.6701 – Cultură, recreere şi 
religie, art.12 – Susţinerea cultelor 
 
Sursa de finanţare – fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor: Comisiile permanente pentru 
administraţie publică din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Omiterea sumei bugetare la acest 
indicator. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
sursa de finanţare propusă  nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

54.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Bâra, com. 
Bâra, jud. Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

55.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Negreşti, com. 
Bârai, jud. Neamţ 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
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Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

56.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. Rediu, 
com. Bâra, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

57.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Cuvioasă 
Paraschiva, loc. Căuşeni, com. 
Boghicea, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  
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Senatului     
 

58.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Nistria cu 
Slobozia – 2 biserici, com. Boghicea, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

59.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Pogorârea Sf. Duh, 
loc. Boghicea, com. Boghicea, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

60.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Petru şi Pavel, 
loc. Boghicea, com. Boghicea, jud. 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
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CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

61.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
Slobozia, com. Boghicea, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

62.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia romano-catolică PreaSfânta 
Inima lui Isus, loc. Boghicea, com. 
Boghicea, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  
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Senatului     
 

63.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Cuci, com. 
Bozieni, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului 
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

64.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Crăieşti, com. 
Bozieni, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

65.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Iucşa, com. 
Bozieni, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
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Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

PSD + PC Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

66.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Băneasa, com. 
Bozieni, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

67.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Cordun, com. 
Cordun, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  
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68.  SECRETARIATUL GENERAL 

AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Simioneşti, 
com. Cordun, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

69.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
Pildeşti, com. Cordun, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

70.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Treime, loc. 
Doljeşti, com. Doljeşti, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare.  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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cultelor 
 

Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

71.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
Buhonca, com. Doljeşti, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

72.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
Buruieneşti, com. Doljeşti, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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73.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
Rotunda, com. Doljeşti, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

74.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Dimitrie cu 
Hramul Sf. Dimitrie, com. Gîdinţi, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

75.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia romano-catolică Trupul 
Domnului, loc. Gherăieşti, com. 
Gherăieşti, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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 Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

76.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia romano-catolică Sf. Tereza, 
loc. Teţcani, com. Gherăieşti, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

77.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Gherăieşti, 
com. Gherăieşti, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

78.  SECRETARIATUL GENERAL Reparaţii şi modernizare biserică şi Motivaţia: Asigurarea unor condiţii Se propune respingerea,  întrucât 



 
 
Nr. 
crt. 
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AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Icuşeşti, com. 
Icuşeşti, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

79.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Bătrâneşti şi 
loc. Spiridoneşti, com. Icuşeşti, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

80.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Băluşeşti, 
com. Icuşeşti, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 



 
 
Nr. 
crt. 
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Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

finanţare”.  

81.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Mesteacăn, 
com. Icuşeşti, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

82.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia oromano-catolică, loc. 
Băluşeşti, com. Icuşeşti, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

83.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
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TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Parohia ortodoxă Sf. Mihail şi 
Gavril, loc. Mărmureni, com. 
Oniceni, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

84.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Dumitru, loc. 
Oniceni, com. Oniceni, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

85.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Constantin şi 
Elena şi Sf. Nicolae, loc. Valea Enei, 
com. Oniceni, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  
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Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

86.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Mihail şi 
Gavril, loc. Poiana Humei, com. 
Oniceni, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului 
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

87.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Pînceşti, com. 
Pînceşti, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

88.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Holm, com. 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
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TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Pînceşti, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

89.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Ciurea, com. 
Pînceşti, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

90.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Patricheni şi 
loc. Tălpălăi, com. Pînceşti, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  
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Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

91.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Dumitru, loc. 
Poieniţa, com. Poienari, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

92.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Mihail şi 
Gavril, loc. Poienari, com. Poienari, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

93.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Mihail şi 
Gavril, loc. Săcăleni, com. Poienari, 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
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CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

94.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Luţca, com. 
Sagna, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

95.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Nicolae, loc. 
Sagna, com. Sagna, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  
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96.  SECRETARIATUL GENERAL 

AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. Sagna, 
com. Sagna, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

97.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
Vulpăşeşti, com. Sagna, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

98.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, 
Parohia romano-catolică Sf. Petru şi 
Pavel, loc. Traian, com. Săbăoani, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 73 -

cultelor 
 

PSD + PC Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

99.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, 
Parohia romano-catolică Sf. Mihail 
Arhanghelul, loc. Săbăoani, com. 
Săbăoani, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

100 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
Săbăoani, com. Săbăoani, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  
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101 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, 
Parohia romano-catolică Sf. Iosif, 
loc. Săbăoani, com. Săbăoani, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

102 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Stăniţa cu 
Cicirea – 2 biserici, com. Staniţa, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

103 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Todireni cu 
Poienile Oancei – 2 biserici, com. 
Staniţa, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
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 Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

104 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Ghidion cu 
Veja – 2 biserici, com. Staniţa, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

105 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
Tămăşeni, com. Tămăşeni, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

106 SECRETARIATUL GENERAL Reparaţii şi modernizare biserică şi Motivaţia: Asigurarea unor condiţii Se propune respingerea,  întrucât 
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AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

împrejurimi în valoare de 100 mii lei, 
Parohia romano-catolică Pogorârea 
Sf. Duh, loc. Adjudeni, com. 
Tămăşeni, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

107 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Valea Ursului 
şi loc. Muncelu, com. Valea Ursului, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  

108 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Bucium şi 
Şiştari, com. Valea Ursului, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizează sursa de finanţare.  
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 77 -

Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

109 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Chilii, com. 
Valea Ursului, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizează sursa de finanţare.  

110 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Giurgeni, 
com. Valea Ursului, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizează sursa de finanţare.  

111 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 

Construcţie cantină socială în valoare 
de 600 mii lei, Parohia Ceahlău, 

Motivaţia: Susţinerea materială a 
familiilor nevoiaşe; ajutorarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

com. Ceahlău,  jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

persoanelor defavorizate, familiilor 
şi copiilor cu probleme speciale 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

precizată sursa de finanţare 

112 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Talpa, com. 
Bărgăoani, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
precizată sursa de finanţare 

113 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 200 lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Ioachim şi Ana, 
municipiul Piatra Neamţ, jud. Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Construcţie nouă în 
derulare 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
precizată sursa de finanţare 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

114 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI -Anexa 
nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 

 
Se propune a fi alocată suma de 
175.050 mii lei, reprezentând: 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 
Crt. 

Denumirea bisericii Suma 
solicitată 

1 Parohia ortodoxă Aleşd 6000
2  Brusturi 5000
3 Picleu Brusturi 5000
4 Ortiteag Mageşti 8000
5 Galaşeni   Magesti             4000
6  Lugasu de jos 2500
7  Lugasu de Sus 2500
8  Remeti  Bulz 3000
9 Bulz 3000

10 Voivozi Popesti 5000
11 Valea Crisului Bratca 5000
12 Ponoara Bratca 5000
13 Tomnatic Vadu Crisului                 1500
14 Topa de cris    Vadu Crisului 1000
15 Balnaca  Suncuius 4000
16 Borod 6000
17 Valea Mare Borod 3000

 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
precizată sursa de finanţare. 
De asemenea, nu este precizat 
capitolul si titlul  la care se 
propune alocarea sumei. 
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18 Biserica penticostala Suncuius 3000
19  Lugasu deJos 5000
20  Remeti Bulz 1500
21 Munteni Bulz 1500
22  Bulz 1000
23 Cuzap Popesti 5000
24 Budoi  Popesti 4000
25 Tomnatic Vadu Crisului 1500
26 Valea Mare Borod 3000

27
Biserica Baptista Balnaca 
Sucuius 3000

28 Vadul Crisului 1000

29
Bethel Topa de Cris/ Vadul 
Crisului 1000

30 Biserica Greco-Catolica Alesd 6000

31
Biserica Romano Catolica Vadul 
Crisulu 2000

33
Biserica Romano Catolica 
Serani-Borod 3000

34 Biserica Ortodoxă Băiţa (Nucet) 5000

35
Biserica Ortodoxă Hârşeşti 
(Câmpani) 5000

36
Biserica Ortodoxă SEbiş 
(Drăgăneşti) 7500

37 Biserica Ortodoxă Ştei  10000
38 Biserica Ortodoxă Lunca 6000

39
Biserica Ortodoxă Hinchiriş 
(Lazuri de Beiuş) 5000

40
Biserica Ortodoxă Călugări 
(Cărpinet) 3500

41
Biserica Ortodoxă 
Izbuc(Cărpinet) 3500
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42
Biserica Ortodoxă Cristiorul de 
Jos  2000

43
Biserica Ortodoxă Sălişte de 
Vascău 2000

44 Biserica Ortodoxă Poiana 2000

45
Biserica Ortodoxa Budureasa sat 
Teleac 7500

46
Biserica ortodoxa comuna 
Cabeşti sat Gurbeşti construcţie 5000

47 Biserica ortodoxa Salonta 10.000
48 Biserica ortodoxa Tinca 10.000
49 Biserica ortodoxa Leş 7.500
50 Biserica Giriş Criş 7.500
51 Biserica Ciumegiu 10.000
52 Biserica Toboliu 5.000
53 Biserica Cefa 7 500

 
 
 
Autor: Senator Petru Filip – PD-L 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI -Anexa 
nr.3/13/02 – Grupa 59, art.12 

Se propune a fi alocată suma de 
2.680 mii lei, reprezentând : 
 
- Episcopia Tulcii  
2.500 mii lei 
- Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail 
şi Gavril”, oraşul Măcin, judeţul 
Tulcea               50   mii lei; 
- Biserica „Sfânta Treime Jijila II”, 
comuna Jijila, judeţul Tulcea  
50 mii lei; 

     Noua Episcopie a Tulcii 
înfiinţată de către Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române în anul 
2004 şi care şi-a început activitatea 
prin numirea noastră în  25 martie 
2008, prin  bunăvoinţa Consiliului 
Judeţean Tulcea, a primit ca sediu 
clădirea fostului spital din str. 
Gloriei nr. 24 din municipiul 
Tulcea. 
      Pentru amenajarea sediului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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- Biserica „Sf Dumitru Jijila I”, 
comuna Jijila, judeţul Tulcea  
30 mii lei; 
- Biserica „Sf. Treime Greci III”, 
comuna Greci, judeţul Tulcea  
50 mii lei. 
 
Sursa de finanţare – fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor: Trifon BELACURENCU – 
PSD+PC 

pentru birouri şi administraţia 
eparhială,  elemente de strictă 
necesitate pentru buna desfăşurare a 
activităţii bisericeşti şi misionare în 
această parte a ţării încărcată de 
istorie şi de cultură bisericească şi 
naţională, s-a întocmit 
documentaţia pentru Reparaţie 
Capitală şi consolidare sediu 
administrativ al Episcopiei Tulcii. 
Documentaţia necesară împreună 
cu toate avizele ce se impuneau a 
fost depusă la Primăria 
Municipiului Tulcea, care în data 
de 19.09.2008 a eliberat autorizaţia 
de construire nr.608/29921. 
În data de 15.10.2008 a avut loc 
licitaţia pentru începerea execuţiei 
lucrării (în valoare de 6.000.000 
lei), actualmente restul de executat 
fiind de 5.200.000 lei. 
 
Acordarea de sprijin financiar unor 
unităţi de cult în vederea finalizării 
unor biserici noi sau a reabilitării 
unor biserici aflate în stare avansată 
de degradare 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 

asemenea, este greşit precizată 
Anexa, articolul si alineatul la 
care se pot regasi sumele pentru 
destinatia propusă. 
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- 83 -

Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

116 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  
Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

Se propune alocarea sumei de 8.000 
mii lei, reprezentând reabilitarea şi 
modernizarea bisericilor din Satu-
Mare  
5. Reabilitarea şi modernizare 
Bisericii                                             
CERTEZE – Satu Mare - 2.000 mii 
lei; 
6. Reabilitarea şi modernizare 
Bisericii  ----NEGREŞTI OAŞ – 
Satu Mare - 2.000 mii lei; 
7. Reabilitarea şi modernizare 
Bisericii  BÂRSĂU DE SUS – Satu 
Mare - 2.000 mii lei; 
8. Reabilitarea şi modernizare 
Bisericii  CAREI – Satu Mare - 
2.000 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: din suma 
prevăzută în bugetul  Secretariatului 
General al Guvernului 
 
Autori: Deputat PSD – Satu Mare,  
   Gheorghe 
CIOCAN 
 Senator PSD – Satu Mare,  
Marian VALER 
 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, este greşit precizată 
Anexa, articolul si alineatul la 
care se pot regasi sumele pentru 
destinatia propusă. 

117 SECRETARIATUL GENERAL Se propune alocarea sumei de Amendament a fost  admis de Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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AL GUVERNULUI  
Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

500.000 lei, pentru continuarea 
lucrării de schimbare a învelitorii de 
tablă de pe acoperişul paraclisului şi 
al clopotniţei Mănăstirii Cheia, 
comuna Măneciu, judeţul Prahova. 
 
Autor: Deputat PSD+PC,  
  Mihai Cristian 
APOSTOLACHE 
 

Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

amendamentului întrucât nu este 
precizată sursa de finanţare  si ca 
atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 
 

118 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  
Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

Se propune alocarea sumei de 30.000 
lei, pentru reabilitarea Bisericii 
Sălcuţa, oraşul Titu, judeţul 
Dâmboviţa. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Deputat PD-L,  
  Bogdan Cantaragiu 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
bisericii având în vedere stadiul 
avansat de degradare. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune alocarea. 

119 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  
Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru reabilitarea Bisericii 
din comuna Ileana, judeţul Călăraşi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL,  
  Dan Ştefan Motreanu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
bisericii având în vedere stadiul 
avansat de degradare şi construirea 
unei capele. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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 Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune alocarea. 

120 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  
Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

Se propune alocarea sumei de 2.000 
mii lei  pentru construcţii, reparaţii 
Biserica Eparhia Covasnei şi 
Harghitei, Judeţul Harghita. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC,  
  Mircea DUŞA 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
bisericii având în vedere stadiul 
avansat de degradare.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune alocarea. 

121 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  
Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 500 mii lei  pentru 
„Reabilitare biserică Evanghelică” 
sat Mercheasa, comuna Homorod, 
Judeţul Braşov 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL 
 Eugen Nicolăescu 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
bisericii având în vedere stadiul 
avansat de degradare.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
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 propune suplimentarea. 
122 SECRETARIATUL GENERAL 

AL GUVERNULUI  
Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 250 mii lei pentru 
continuarea lucrărilor de construcţie 
a Bisericii Ortodoxe din Basaeabasa, 
Protopopiatul Brad, Judeţul 
Hunedoara 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie, întrerupte 
datorită lipsei resurselor financiare.. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 

123 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  
Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 150 mii lei pentru 
continuarea lucrărilor de construcţie 
a Bisericii Ortodoxe Brad III Micro, 
Judeţul Hunedoara 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie, întrerupte 
datorită lipsei resurselor financiare.. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 

124 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  
Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 50 mii lei, pentru 
continuarea lucrărilor de construcţie 
a Bisericii Ortodoxe din satul Buceş, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie, întrerupte 
datorită lipsei resurselor financiare.. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
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Protopopiatul Brad, Judeţul 
Hunedoara 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 

125 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  
Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 150 mii lei pentru 
continuarea lucrărilor de construcţie 
a Bisericii Ortodoxe Fornadia, 
Protopopiatul Brad, Judeţul 
Hunedoara 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie, întrerupte 
datorită lipsei resurselor financiare.. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 

126 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  
Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 150 mii lei pentru 
continuarea lucrărilor de construcţie 
a Bisericii Ortodoxe Fornadia, 
Judeţul Hunedoara 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie, întrerupte 
datorită lipsei resurselor financiare.. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 

127 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  
Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 2.400 mii lei pentru 
continuarea lucrărilor de construcţie 
a Bisericii Ortodoxe Schit Criscior, 
Protopopiatul Brad, Judeţul 
Hunedoara 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie, întrerupte 
datorită lipsei resurselor financiare.. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea.  

128 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  
Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 1.000 mii lei pentru 
continuarea lucrărilor de construcţie 
a Bisericii Ortodoxe Deva VI, 
Protopopiatul Deva, Judeţul 
Hunedoara 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie, întrerupte 
datorită lipsei resurselor financiare.. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 
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129 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  
Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 4.000 mii lei  
pentru amenajarea centrului eparhial 
al Episcopiei Devei şi Hunedoarei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

Acestă sumă este necesară pentru 
amenajarea centrului eparhial al 
Episcopiei Devei şi Hunedoarei  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 

130 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  
Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 200 mii lei pentru 
continuarea lucrărilor de construcţie 
a Bisericii Ortodoxe din Gurasada, 
Protopopiatul Deva, Judeţul 
Hunedoara 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie, întrerupte 
datorită lipsei resurselor financiare.. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 

131 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  
Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 1.000 mii lei pentru 
continuarea lucrărilor de construcţie 
a Bisericii Ortodoxe Hunedoara, 
Protopopiatul Deva, Judeţul 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie, întrerupte 
datorită lipsei resurselor financiare.. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 90 -

Hunedoara 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 

132 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  
Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 500 mii lei, pentru 
continuarea lucrărilor de construcţie 
a Bisericii Ortodoxe din Lesnic, 
Protopopiatul Deva, Judeţul 
Hunedoara 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie, întrerupte 
datorită lipsei resurselor financiare.. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul la care se 
propune suplimentarea. 

133 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  
Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 50 mii lei, pentru 
continuarea lucrărilor de construcţie 
a Bisericii Ortodoxe din Pestisu 
Mare, Protopopiatul Deva, Judeţul 
Hunedoara 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie, întrerupte 
datorită lipsei resurselor financiare.. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 

134 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  
Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 300 mii lei, pentru 
continuarea lucrărilor de construcţie 
a Bisericii Ortodoxe din Vulcez, 
Protopopiatul Deva, Judeţul 
Hunedoara 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie, întrerupte 
datorită lipsei resurselor financiare.. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 

135 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  
Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 400 mii lei, pentru 
continuarea lucrărilor de construcţie 
a Bisericii Ortodoxe din Geoagiul 
Suseni, Protopopiatul Orăştie, 
Judeţul Hunedoara 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie, întrerupte 
datorită lipsei resurselor financiare.. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 

136 SECRETARIATUL GENERAL Se propune suplimentarea bugetului Se solicită admiterea Se propune respingerea 
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AL GUVERNULUI  
Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

SGG cu suma de 800 mii lei, pentru 
continuarea lucrărilor de construcţie 
a Bisericii Ortodoxe Orăştie II, 
Protopopiatul Orăştie, Judeţul 
Hunedoara 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie, întrerupte 
datorită lipsei resurselor financiare.. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 

137 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  
Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 800 mii lei, pentru 
continuarea lucrărilor de construcţie 
la Mănăstirea Grădiştea de Munte, 
Protopopiatul Orăştie, Judeţul 
Hunedoara 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie, întrerupte 
datorită lipsei resurselor financiare.. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

138 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  
Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 400 mii lei, pentru 
continuarea lucrărilor de construcţie 
la Capela Cimitirului Calan, 
Protopopiatul Haţeg, Judeţul 
Hunedoara 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie, întrerupte 
datorită lipsei resurselor financiare.. 
 
Amendament a fost  admis de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 

139 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  
Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 2.000 mii lei, 
pentru continuarea lucrărilor de 
construcţie a Bisericii Ortodoxe din 
Uricani, Protopopiatul Petroşani, 
Judeţul Hunedoara 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie, întrerupte 
datorită lipsei resurselor financiare.. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 

140 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  
Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 500 mii lei, pentru 
continuarea lucrărilor de construcţie 
a Bisericii Ortodoxe Schit Vulcan, 
Protopopiatul Petroşani, Judeţul 
Hunedoara 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie, întrerupte 
datorită lipsei resurselor financiare.. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
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Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

141 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  
Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 2.100 mii lei, 
pentru continuarea lucrărilor de 
construcţie a Bisericii Ortodoxe 
Vulcan Centru Vechi, Protopopiatul 
Petroşani, Judeţul Hunedoara 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul  PSD+PC din Senat 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie, întrerupte 
datorită lipsei resurselor financiare.. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 

142 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  
Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 100 mii lei, pentru 
realizarea picturii la Biserica 
Ortodoxă din sat Zaboloteni, comuna 
Trifeşti, Judeţul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC  - Iaşi 
Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie, întrerupte 
datorită lipsei resurselor financiare.. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 

143 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 125 mii lei, pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
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Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

realizarea picturii la Biserica 
Ortodoxă din sat Iazu Nou,, comuna 
Şipote, Judeţul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC  - Iaşi 
Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
 

lucrărilor de construcţie, întrerupte 
datorită lipsei resurselor financiare.. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

144 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  
Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 100 mii lei, pentru 
finanţarea obiectivului „Continuare 
lucrări reparaţii - Biserica 
Sf.Apostoli Petru şi Pavel”, 
municipiul Călăraşi, Judeţul Călăraşi.
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL 
 Eugen Nicolăescu 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
bisericii având în vedere stadiul 
avansat de degradare.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

145 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Secretariatul General al Guvernului, 
anexa 3/13/02a cu suma de 
1.200.000 RON pentru continuare 
lucrărilor de investiţii, Biserica 
Creştină Penticostală, Str. Groşi, nr. 
61, Judeţul Bihor. 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de investiţii şi reabilitare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
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Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara la dispozitia  Guvernului 
 
Autori: Deputat PD-L Mircea Taoder 
Nicu 

De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

146 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a,  cu suma de 10.000 
RON pentru  reparatii Parohia 
Ortodoxa Suciu de Sus, comuna 
Suciu de Sus, judetul Maramures. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Autori: Deputat PD-L Lese Doru 
Brasoan 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparatiilor bisericii deoarece are un  
stadiu avansat de degradare.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

147 Anexa nr.3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei, pentru construcţia unui pod 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în 
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peste pârâul Barcani pe DC 22 între 
Lădăuţi şi Barcani, comuna Barcani, 
judeţul Covasna.   
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC,  
  Grama Horia 
 
GRUP PARLAMENTAR PSD+PC 
 

 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

bugetul Secretariatului General 
al Guvernului nu sunt prevazute 
sume cu această destinaţie 
deoarece nu există baza legală. 
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

148 Anexa nr.3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 1.200 
mii lei, pentru înfiinţare reţea de 
canalizare şi staţii de epurare în 
satele Zabratau şi Crasna, comuna 
Sita Buzăului, judeţul Covasna.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC,  
  Grama Horia 
GRUP PARLAMENTAR PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului nu sunt prevazute 
sume cu această destinaţie 
deoarece nu există baza legală. 
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

149 Anexa nr.3/13 – Secretariatul Se propune suplimentarea bugetului Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii Se propune respingerea 
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General al Guvernului SGG cu suma de 500 mii lei, pentru 
finalizarea reţelei de canalizare din 
comuna Coarnele Carei, Judeţul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC  - Iaşi 
Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
 

comunităţii locale. 
 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

amendamentului întrucât în 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului nu sunt prevazute 
sume cu această destinaţie 
deoarece nu există baza legală. 
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

150 Anexa nr.3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 3.300 mii lei, 
pentru extinderea alimentării cu apă 
din satele Tabăra, Buruieneşti, 
Traian, Soloneţ din comuna Bivolari, 
Judeţul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC  - Iaşi 
Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului nu sunt prevazute 
sume cu această destinaţie 
deoarece nu există baza legală. 
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 
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151 Anexa nr.3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 5.500 mii lei, 
pentru alimentare cu apă în satul 
Rădeni, comuna Roşcani, Judeţul 
Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC  - Iaşi 
Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului nu sunt prevazute 
sume cu această destinaţie 
deoarece nu există baza legală. 
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

152 Anexa nr.3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 3.900 
mii lei, pentru  Canalizare menajeră 
şi staţie de epurare în comuna 
Hăghig, judeţul Covasna.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC,  
  Grama Horia 
 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului nu sunt prevazute 
sume cu această destinaţie 
deoarece nu există baza legală. 
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
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completările ulterioare 
153 Anexa nr.3/13 – Secretariatul 

General al Guvernului 
Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei, pentru  Baza sportivă, 
comuna Sita Buzăului, judeţul 
Covasna.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC,  
  Grama Horia 
GRUP PARLAMENTAR PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului nu sunt prevazute 
sume cu această destinaţie 
deoarece nu există baza legală. 
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

154 Anexa nr.3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 650 
mii lei, pentru construcţia unui pod 
peste pârâul Tarlung, comuna 
Dobârlău, judeţul Covasna.   
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC,  
  Grama Horia GRUP 
PARLAMENTAR PSD+PC 
 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului nu sunt prevazute 
sume cu această destinaţie 
deoarece nu există baza legală. 
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
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nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

155 Anexa nr.3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 690 
mii lei, pentru  Baza sportivă, 
comuna Hărghig, judeţul Covasna.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC, GRUP 
PARLAMENTAR PSD+PC 
  Grama Horia 
 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului nu sunt prevazute 
sume cu această destinaţie 
deoarece nu există baza legală. 
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

156 Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Mureş 
pentru obiectivul – Construire 
Biserică Ortodoxă Iernut, cu suma de 
200 mii lei;  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL,  
  Ciprian Dobre 
 

Număr mare de credincioşi 
ortodocşi. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 
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157 Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 50 mii lei pentru 
„Reabilitare biserică”,comuna 
Miheşu de Câmpie, sat Răzoare, 
judeţul Mureş.   
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL,  
  Ioan Ţintean 
 

Număr mare de credincioşi 
ortodocşi. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 

158 Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 100 mii lei pentru 
„Reabilitare biserică”,comuna 
Romuli, judeţul Mureş.   
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL,  
  Ioan Ţintean 
 

Număr mare de credincioşi 
ortodocşi. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

159 Anexa nr.3/13/02 , cap. 6701, 
titlul 59 alin.(12)  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Mureş 
pentru obiectivul – Construire 
Biserică Ortodoxă Iernut, cu suma de 
200 mii lei;  

Număr mare de credincioşi 
ortodocşi. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL,  
  Ciprian Dobre 
 

Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

160 Anexa nr. 3/13, Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, 
cu suma de 30.000 lei pentru 
reabilitarea  Bisericii Ortodoxe Mihai 
Viteazu, Comuna Saschiz, Sat Mihai 
Viteazu, Judeţul Mureş  
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Toader Stroian    

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestei biserici, având în vedere 
stadiul avansat de degradare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 

161 Anexa nr. 3/13, Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, 
cu suma de 20.000 RON pentru 
reabilitarea 
Bisericii Ortodoxe Apold, Comuna 
Apold, Judeţul Mureş  
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Toader Stroian    

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestei biserici, având în vedere 
stadiul avansat de degradare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
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capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 

162 Anexa nr. 3/13, Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 20.000 lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe Laslăul 
Mic, Comuna Suplac, Judeţul Mureş  
 

Sursa de finanţare : fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Toader Stroian    

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestei biserici, având în vedere 
stadiul avansat de degradare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

163 Anexa nr. 3/13, Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 30.000 lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe Boiu, 
Comuna Albeşti, Judeţul Mureş  
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă  
la dispoziţia Guvernului. 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Toader Stroian    

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestei biserici, având în vedere 
stadiul avansat de 
degradare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 

164 Anexa nr. 3/13, Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de cu suma de 30.000 lei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestei biserici, având în vedere 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
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pentru reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Albeşti, Comuna Albeşti, Judeţul 
Mureş 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Toader Stroian    

stadiul avansat de degradare. 
 
 

avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 

165 Anexa nr. 3/13, Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de cu suma de 
cu suma de 20.000 lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Şoimuş,  Comuna Coroi Sânmărtin, 
Judeţul Mureş 
 

Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Toader Stroian    

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestei biserici, având în vedere 
stadiul avansat de 
degradare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

166 Anexa nr. 3/13, Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de cu suma de cu suma de 
30.000 lei pentru reabilitarea Bisericii 
Ortodoxe Dameş,  Comuna Dameş, 
Judeţul Mureş 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestei biserici, având în vedere 
stadiul avansat de 
degradare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Toader Stroian    

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 

167 Anexa nr. 3/13, Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 20.000 lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Coroiul Mic, Comuna Coroi 
Sânmărtin, Judeţul Mureş   
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L  Toader Stroian    

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestei biserici, având în vedere 
stadiul avansat de 
degradare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 

168 Anexa nr. 3/13, Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 20.000 lei 
pentru Parohia Ortodoxă 14, Târgu 
Mureş, Judeţul Mureş   

 
Sursa de finanţare : fondul de 

rezervă la dispoziţia Guvernului. 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L  Toader Stroian   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestei parohii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
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propune suplimentarea. 
169 Anexa nr. 3/13, Secretariatul General 

al Guvernului 
Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 20.000 lei pentru 
reabilitarea 
Bisericii Ortodoxe Râciu, Comuna 
Râciu, Judeţul Mureş 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Toader Stroian    

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestei biserici, având în vedere 
stadiul avansat de 
degradare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 

170 Anexa nr. 3/13, Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 20.000 lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Bahnea, Comuna Bahnea, Judeţul 
Mureş 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Toader Stroian    

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestei biserici, având în vedere 
stadiul avansat de 
degradare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 

171 Anexa nr. 3/13, Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 20.000 RON pentru 
reabilitarea 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestei biserici, având în vedere 
stadiul avansat de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
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Bisericii Reformate Gogan, Comuna 
Bahnea, Judeţul Mureş 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Toader Stroian    

degradare. 
 
 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 

172 Anexa nr. 3/13, Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 15.000 lei pentru 
reabilitarea Bisericii Ortodoxe Feleag, 
Comuna Vânători, Judeţul Mureş   
                
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Toader Stroian    

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestei biserici, având în vedere 
stadiul avansat de 
degradare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 

173 Anexa nr. 3/13, Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al cu suma de 
5.000 lei pentru reabilitarea 
Mănăstirii Sfântul Proroc Hie, 
Comuna Sânger, Sat Cipăieni,  
Judeţul Mureş     
 
 Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestei biserici, având în vedere 
stadiul avansat de 
degradare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Toader Stroian    

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 

174 Anexa 3/13/02 
Art.12, Susţinerea cultelor 

Suplimentarea cu 2.880 mii lei 
pentru construirea Bisericii 
„Adormirea Maicii Domnului, 
Parohia Ortodoxă Tupilaţi, jud. 
Neamţ 
 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PSD Victor Surdu 

Suma este necesară continuării 
investiţiilor. Suma primită 120 
mii lei; suma necesară 2.880 mii 
lei. Sursa: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 

175 Anexa 3/13/02 
Art.12, Susţinerea cultelor 

Suplimentarea cu 400 mii lei 
pentru finalizarea construcţiei 
bisericii „Sfântu Nicolae" din 
Parohia Ortodoxă Oşloveni, corn. 
Bodeşti, jud. Neamţ  
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PSD Victor Surdu 

Suma este necesară terminării 
construcţiei bisericii. Suma 
primită: 120 mii lei; suma 
necesară 400 mii lei.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul la care se 
propune suplimentarea. 
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176 Anexa 3/13/02 
Art.12, Susţinerea cultelor 

Suplimentarea cu 2.800 mii lei 
pentru finalizarea construcţiei 
Bisericii „Aftanasie şi Chirilă" din 
Parohia Ortodoxă Curechiştea, corn. 
Grumăzeşti, jud. Neamţ  
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si  Deputat 
PSD Victor Surdu 

Suma este necesară terminării 
construcţiei bisericii. Suma 
primită: 80 mii lei; suma 
necesară 2.800 mii lei. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul la care se 
propune suplimentarea. 

177 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
pentru Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Anexa nr. 3/13/02 Capitolul 
6701 - Cultura, recreere si religie, 
subgrupa 50-Alte servicii in 
domeniile culturii, recreerii si religiei 
cu suma de 527 mii lei. 
Suma propusa se regaseste in 
urmatoarele titluri: 
 
- Subcapitolul 50, Grupa/Titlu 10, 

Titlul I Cheltuieli de personal se 
suplimenteaza cu 129 mii lei; 

 
- Subcapitolul 50, Grupa/Titlu 20, 

Titlul II Bunuri si servicii se 
suplimenteaza cu suma de 213 
mii lei;    

Insuficienta fondurilor pentru 
functionarea normala a unei 
institutii nou create prin 
desprinderea din Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
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- Pentru Subcapitolul 50, 

Grupa/Titlu 71, Titlul XII 
Active nefinanciare se va acorda 
suma de 185 mii lei. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

 
Autori: Deputat PD-L Ioan Oltean  

178 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 50 000 lei pentru 
reabilitarea Bisericii Sf. Mare 
Mucenic Gheorghe, Oradea, jud. 
Bihor  
Autor:     Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Dep.    
Sonia-Maria    Draghici PSD+PC 

Reabilitare construcţie (vitralii, 
geamuri, incalzire) 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
precizată sursa de finanţare. 
De asemenea, nu se precizează 
capitolul si titlul bugetar pentru 
care se propune suplimentarea. 

179 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 50 000 lei pentru 
reabilitarea Bisericii Sf. Vineri, 
Oradea, jud. Bihor  
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
al Guvernului 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Dep.Sonia-
Maria Draghici PSD+PC 

Reabilitare construcţie(vitralii, 
geamuri, incalzire)  
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
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capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 

180 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 100 000 lei pentru 
reabilitarea 
Bisericii Sf. Vasile cel Mare, Parohia 
ortodoxa Romana Velenta, Oradea, 
jud. 
Bihor 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
al Guvernului 
Autor:     Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Dep.    
Sonia-Maria    Draghici PSD+PC 

Reabilitare construcţie(reparaţii 
interioare, iconostas) 
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 

181 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 50 000 lei pentru 
reabilitarea 
Bisericii Sf. Mare Mucenic 
Gheorghe, 
Oradea, jud. Bihor 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
al Guvernului 
Autor:     Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Dep.    
Sonia-Maria    Draghici PSD+PC 

Reabilitare construcţie (acoperiş   
casa   de   bătrâni, construcţii 
anexe) 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

182 Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

Alocarea sumei de 1000000 RON 
pentru continuarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivul biserica 

Investiţia este începută din 
anul2000, întreruperea lucrărilor 
duce la degradarea lucrărilor făcute 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
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Pogorârea Duhului Sfânt din Târgul 
Frumos, judeţul Iaşi.  
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si 
Dep.PSD+PC Mocanu Vasile 

şi neterminate. 
 
 

avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut titlul  
la care se propune 
suplimentarea. 

183 Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

Alocarea sumei de 1500000 RON 
pentru continuarea lucrărilor de 
investiţie la obictivul biserica Sfânta 
Vineri din municipiul Paşcani.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Dep. 
PSD+PC Răţoi Nicolae 

Investiţia este începută din anul 
1996, întruperea lucrărilor duce la 
degradarea lucrărilor făcute şi 
neterminate. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut titlul  
la care se propune 
suplimentarea. 

184 Suma se introduce la Anexa 3/13 
de la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

Alocarea sumei de 1000000 RON 
pentru terminarea lucrărilor la 
biserica Capela Sfântul loan 
Botezătorul din incinta spitalului 
municipal Paşcani.  
 
Sursa de finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

Investiţia este începută din anul 
1996, întruperea lucrărilor duce la 
degradarea lucrărilor făcute şi 
neterminate. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Dep. 
PSD+PC Răţoi Nicolae 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut titlul 
pentru care se propune 
suplimentarea. 

185 Suma se introduce la Anexa 3/13 
de la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

Alocarea sumei de 2000000 RON 
pentru continuarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivul Catedrala 
Pogorârea Duhului Sfânt din 
municipiul Paşcani. 
 
Sursa de finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si 
Dep.PSD+PC Răţoi Nicolae 

Investiţia este începută din anul 
2000, întruperea lucrărilor duce la 
degradarea lucrărilor făcute şi 
neterminate la acoperişul acestui 
obiectiv. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul pentru care se 
propune suplimentarea. 

186 Anexa 3/13 -Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 2500 
mii lei pentru restaurarea, 
consolidarea si amenajarea 
Mănăstirii Maxineni, construita de 
Matei Basarab in 1637 Comuna 
Maxineni judeţ Brăila 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autor:  Comisia pentru drepturile 

omului, culte si problemele 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul pentru care se 
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minoritatilor nationale si Senator 
PSD+PC Ion Rotaru 

propune suplimentarea. 

187 Anexa 3/13 -Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru restaurarea, 
consolidarea si amenajarea Bisericii 
Înălţarea Domnului, Municipiul 
Brăila, judeţ Brăila 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autor:  Comisia pentru drepturile 

omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Senator 
PSD+PC Ion Rotaru 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 

188 Anexa 3/13 -Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 1000 
mii lei pentru restaurarea, 
consolidarea si amenajarea Bisericii 
Adormirea Maicii Domnului din 
parohia nr. 2, oraş lanca, judeţ Brăila 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autor:  Comisia pentru 
drepturile omului, culte si 
problemele minoritatilor 
nationale si Senator PSD+PC Ion 
Rotaru 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 

189 Anexa 3/13 -Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru restaurarea, 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
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consolidarea si amenajarea 
Bisericii Sfantul Nicolae din 
Parohia Visan com. Visan judeţ 
Brăila      
Sursa de finanţare: Fondul de 

Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autor:  Comisia pentru drepturile 

omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Senator 
PSD+PC Ion Rotaru 

avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 

190 Anexa     3/13/02           Secretariatul 
General al Guvernului Capitolul 
6701, Titlul 59 , alin 2 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei in vederea realizării 
obiectivului „Reabilitare  Schitul lui 
Climent" com Pietrari, jud.Vâlcea 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PNL, Cristian Buican 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

191 Anexa     3/13/02          
Secretariatul General al Guvernului 
Capitolul 6701, Titlul 59 , alin 2 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 1000 
mii lei in vederea realizării 
obiectivului „Consolidarea si 
reabilitare Centrul Eparhial Ramnicu 
Vâlcea, judeţul Vâlcea" 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autor:  Comisia pentru drepturile 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PNL, Cristian Buican 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

192 Anexa     3/13/02           Secretariatul 
General al Guvernului Capitolul 
6701, Titlul 59 , alin 2 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 4000 
mii lei. in  vederea    realizării 
obiectivului„Constructie  aşezământ  
social Sfânta Măria" Parohia Băile 
Govora, oraş Băile Govora, jud. 
Vâlcea 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PNL, Cristian Buican 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

193 Anexa     3/13/02          
Secretariatul General al Guvernului 
Capitolul 6701, Titlul 59 , alin 2 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 2500 
mii lei. in      vederea      realizării 
obiectivului ,,Consolidare   si      
reabilitare Mănăstirea Saracinesti" 
jud. Vâlcea 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PNL, Cristian Buican 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul  la care se 
propune suplimentarea. 

194 Anexa     3/13/02          
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 2500 
mii lei. in vederea realizării 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea activităţii cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
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Capitolul 6701, Titlul 59 , alin 2 
Susţinerea cultelor 

obiectivului „Construire biserica  
Mănăstirea  dintr-un  lemn" jud. 
Vâlcea 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PNL, Cristian Buican 

 
 

de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul la care se 
propune suplimentarea. 

195 Anexa     3/13/02          
Secretariatul General al Guvernului 
Capitolul 6701, Titlul 59 , alin 2 
Susţinerea cultelor 

   Se propune alocarea sumei de 1500 
mii lei  in vederea    realizării 
obiectivului „Reconstructie   corp   
chilii Mănăstirea Surupatele" jud. 
Vâlcea 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PNL, Cristian Buican 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul la care se 
propune suplimentarea. 

196 Anexa     3/13/02           Secretariatul 
General al Guvernului Capitolul 
6701, Titlul 59 , alin 2 Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 2900 
mii lei. in       vederea       realizării      
obiectivului Consolidare     si     
reabilitare     aşezământ educational-
social" Parohia Calimanesti 1, oraş 
Calimanesti, jud. Vâlcea 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PNL, Cristian Buican 

va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul la care se 
propune suplimentarea. 

197 Anexa     3/13/02          
Secretariatul General al Guvernului 
Capitolul 6701, Titlul 59 , alin 2 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 2580 
mii lei. in vederea realizării 
obiectivului „Constructie aşezământ 
educational-social"   Parohia Toţi 
Sfinţii, Ramnicu Vâlcea 
 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PNL, Cristian Buican 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
precizata sursa de finanţare  

198 Anexa     3/13/02          
Secretariatul General al Guvernului 
Capitolul 6701, Titlul 59 , alin 2 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 2500 
mii lei. in vederea 
realizăriiobiectivului„ Consolidare si 
reabilitare Mănăstirea Mamu" jud. 
Vâlcea 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PNL, Cristian Buican 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

199 Anexa     3/13/02          
Secretariatul General al Guvernului 
Capitolul 6701, Titlul 59 , alin 2 

Se propune alocarea sumei de  1000 
mii lei in vederea realizării 
obiectivului„Realizarea picturii       

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
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Susţinerea cultelor Bisericii   Sf.   Ilie,   Mănăstirea 
Arnota"jud. Vâlcea. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PNL, Cristian Buican 

 avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

200 Anexa nr. 3/13/02, Secretariatul 
General al Guvernului, Cap 6701, 
grupa/titlu 59, art 12, Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea a     300 mii lei 
pentru continuare lucrări la parohia 
„Sf. Martiri Brâncoveni", Bd 1 Mai, 
nr. 88, Craiova, jud. Dolj 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PNL Ionuţ Stroe Senator Mario 
Ovidiu Oprea 

Continuare de lucrări - construire a 
bisericii „Sf.Martiri Brâncoveni" 
din 
Craiova, începută în anul 2004. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

201 Anexa nr. 3/13/02, Secretariatul 
General al Guvernului, Cap 6701, 
grapa/titlu 59, art 12, Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea a    200 mii lei 
pentru împrejmuirea bisericii 
ortodoxe din satul Zănoaga, corn 
Dumbrava, jud. Prahova 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PNL Adriana Săftoiu 

Pentru protejarea edificiului este 
necesară împrejmuirea.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

202 Anexa nr.3/13/02a - Se propune suplimentarea bugetului Lucrările începute în anul 2000 au Se propune respingerea 
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Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Secretariatului General al 
Guvernului, la capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie", titlul 59 
„Alte cheltuieli", articolul 12 
„Susţinerea cultelor" cu suma de 20 
mii lei, pentru finalizarea construcţiei 
Bisericii cu hramul „Sf. împăraţi 
Constantin şi Elena" din Parohia 
Lunca Câlnicului II, Protopiatul 
Săcele - Jud. Braşov, Arhiep. Ort. 
Rom. Sibiu. 
Sursa de finanţare: 
Fondul   de   rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Senator 
Titus Corlăţean, PSD-PC 
 

nevoie de susţinere financiară. In 
cursul anului 2009, prin contribuţii 
ale enoriaşilor au fost executate 
tencuirea exterioară cu polistiren, în 
2010 fiind necesară finalizarea 
tencuirii interioare la pronaos, 
placarea pardoselii şi realizarea 
branşamentului la Electrica. 
 
 

amendamentului întrucât 
amendamentul Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

203 Anexa nr.3/13/02a - 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, la capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie", titlul 59 
„Alte cheltuieli", articolul 12 
„Susţinerea cultelor" cu suma de 30 
mii lei, pentru finalizarea construcţiei 
Bisericii „Sf. împăraţi Constantin şi 
Elena" din Cartierul Tohan Blocuri, 
Parohia Tohanul Vechi II, Protopiatul 
Bran-Zaraesti Jud. Braşov, Arhiep. 
Ort. Rom. Sibiu.  
Sursa de finanţare: 
Sursa de finanţare: 
Fondul   de   rezervă la dispoziţia 

Pentru acordarea de 
sprijin financiar 
unităţilor de cult 
aparţinând cultelor 
religioase 
recunoscute în 
România. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    
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Guvernului 
Autor:  Senator Titus Corlăţean, PSD-
PC Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale si 
 

204 Anexa 3/13 Se propune acordarea unui rest de 
executat la 01.10.2009 pentru 
arhitectură,   rezistenţă,   instalaţii 
electrice,     mozaic    şi    vitralii, 
instalaţii   termice,   instalaţii sanitare  
interioare    şi    rampă persoane   
handicap, în valoare totală de   
4340476,39   lei,   în vederea 
finalizării  lucrărilor de construcţie       
la      "Catedrala Ortodoxă" din 
oraşul Mioveni, judeţul Argeş. 
Sursa de finanţare: 
Fondul   de   rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si senatorii 
PSD+PC: Ion Toma şi 
Serban Constantin Valeca 

Fiind un proiect in curs de 
derulare, este necesar ca acest 
obiectiv de investiţii să fie 
finalizat in cursul anului 2010. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul la care se 
propune suplimentarea. 

205 Anexa 3/13-Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru restaurarea, 
consolidarea si amenajarea bisericii 
Crivina, sat Crivina comuna 
Golgota, judeţul Prahova. 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Starea bisericii este medie, cu      
degradări provocate de lipsa 
întreţinerii  curente şi cu unele           
probleme structurale, fiind necesare 
intervenţii la unele elemente de 
lemn,   ale căror părţi putrezite este 
necesar  să  fie  înlocuite. Aceasta   
biserica   suferă degradări la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Senator 
Sorin Serioja Chivu - independent 

învelitoare, la sistemul   de   dirijare  
al apelor      meteorice,      la faţade 
si tencuieli cat si la zugrăveli si 
zidărie.  
 
 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul la care se 
propune suplimentarea. 

206 Anexa 3/13-Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 20 mii 
lei pentru parohie Tariceni, comuna 
Sirna, judet Prahova 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Senator 
Sorin Serioja Chivu - independent 

Necesitatea existentei unui spatiu 
adecvat pentru desfasurarea 
activitatilor sportive in comuna. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul la care se 
propune suplimentarea. 

207 Anexa 3/13/02a - Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General al 
Guvernului la anexa 3/13/02a, 
cu suma de 10.000 RON pentru 
Parohia Ortodoxă Română 
Biserica „ Sfântul Nicolae" Bistriţa 
Protopopiatul Ortodox Român 
Bistriţa 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autor:  Comisia pentru drepturile 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea bisericii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Ioan Nelu BOTIŞ 

pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

208 Anexa3/13/02a 
Secretariatul General al 

Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General al 
Guvernului la anexa 3/13/02a, 
cu suma de 30.000 RON pentru 
Parohia Ortodoxă Română 
Biserica,, Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe,, Slătiniţa - Bistriţa 
Protopopiatul Ortodox Român 
Bistriţa 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Ioan Nelu BOTIŞ 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor în curs de execuţie, 
amenajări interioare, drenuri. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

209 Anexa 3/13/02a 
Secretariatul General al 

Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General al 
Guvernului la anexa 3/13/02a, 
cu suma de 10.000 RON pentru 
Parohia Ortodoxă Română Biserica „ 
Sfinţii apostoli Petru, Pavel şi Andrei 
" Bistriţa Protopopiatul Ortodox 
Român Bistriţa 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor în curs de 
execuţie, amenajări interioare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Ioan Nelu BOTIŞ 

Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

210 Anexa 3/13/02a 
Secretariatul General al 

Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General al 
Guvernului la anexa 3/13/02a, 
cu suma de 20.000 RON pentru 
Parohia Ortodoxă Română Biserica „ 
Sfântul Nicolae „ Viişoara - Bistriţa 
Protopopiatul Ortodox Român 
Bistriţa 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Ioan Nelu BOTIŞ 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor în curs de execuţie, 
amenajări interioare, sistem de 
încălzire 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

211 Anexa 3/13/02a 
Secretariatul General al 

Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General al 
Guvernului la anexa 3/13/02a, cu 
suma de 10.000 RON pentru 
Parohia Ortodoxă Română 
Biserica „ Sfinţii arhangheli Mihail 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor în curs de execuţie, 
amenajări interioare, 
sistem de încălzire 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
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si Gavril" Sărata - Bistriţa 
Protopopiatul Ortodox Român 
Bistriţa 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L loan Nelu BOTIŞ 

cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

212 Anexa 3/13/02a 
Secretariatul General al 

Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General al 
Guvernului la anexa 3/13/02a, cu 
suma de 10.000 RON pentru Parohia 
Ortodoxă Română Biserica „Sfântul 
Nicolae" 
Sigmir - Bistriţa Protopopiatul 
Ortodox Român Bistriţa 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L loan Nelu BOTIŞ 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor în 
curs de execuţie, 
amenajări interioare, 
sistem de încălzire 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a sunt alocate 
pentru acoperirea parţială  a 
cheltuielilor organizaţiilor 
apartinand minorităţilor 
naţionale,  pentru programe şi 
proiecte interetnice, proiecte de 
comunicare şi informare publică,  
nu pentru susţinerea cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
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nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

213 Anexa 3/13/02a 
Secretariatul General al 

Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General al 
Guvernului la anexa 3/13/02a, cu 
suma de 20.000 RON pentru Parohia 
Ortodoxă Română Biserica „ Sfinţii 
arhangheli Mihail şi Gavril" Unirea - 
Bistriţa 
Protopopiatul Ortodox Român 
Bistriţa 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L loan Nelu BOTIŞ 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor în 
curs de execuţie, 
amenajări interioare. 
sistem de încălzire 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a sunt alocate 
pentru acoperirea parţială  a 
cheltuielilor organizaţiilor 
apartinand minorităţilor 
naţionale,  pentru programe şi 
proiecte interetnice, proiecte de 
comunicare şi informare publică,  
nu pentru susţinerea cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

214 Anexa 3/13/02a 
Secretariatul General al 

Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General al 
Guvernului la anexa 3/13/02a, 
cu suma de 20.000 RON pentru 
Parohia Ortodoxă Română 
Biserica „Sfinţii arhangheli Mihail 
şi Gavril: Ghinda - Bistriţa 
Protopopiatul Ortodox Român 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor în 
curs de execuţie, 
amenajări interioare, 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a sunt alocate 
pentru acoperirea parţială  a 
cheltuielilor organizaţiilor 
apartinand minorităţilor 
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Bistriţa 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Ioan Nelu BOTIŞ 

naţionale,  pentru programe şi 
proiecte interetnice, proiecte de 
comunicare şi informare publică,  
nu pentru susţinerea cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

215 Anexa 3/13/02a 
Secretariatul General al 

Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General al 
Guvernului la anexa 3/13/02a, 
cu suma de 20.000 RON pentru 
Parohia Reformată Bistriţa 

Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Ioan Nelu BOTIŞ 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor în 
curs de execuţie, 
amenajări interioare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a sunt alocate 
pentru acoperirea parţială  a 
cheltuielilor organizaţiilor 
apartinand minorităţilor 
naţionale,  pentru programe şi 
proiecte interetnice, proiecte de 
comunicare şi informare publică,  
nu pentru susţinerea cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

216 Anexa 3/13/02a 
Secretariatul General al 

Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General al 
Guvernului la anexa 3/13/02a, 
cu suma de 30.000 RON pentru 
Biserica Penticostală „Sfânta 
Treime" Bistriţa 

Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Ioan Nelu BOTIŞ 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor în 
curs de execuţie, 
amenajări interioare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a sunt alocate 
pentru acoperirea parţială  a 
cheltuielilor organizaţiilor 
apartinand minorităţilor 
naţionale,  pentru programe şi 
proiecte interetnice, proiecte de 
comunicare şi informare publică,  
nu pentru susţinerea cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

217 Anexa 3/13/02a 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la anexa 3/13/02a, cu suma de 36.000 
RON pentru Biserica Creştină 
Baptistă Bistriţa 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor în 
curs de execuţie, amenajări 
interioare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a sunt alocate 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Ioan Nelu BOTIŞ 

 
 

pentru acoperirea parţială  a 
cheltuielilor organizaţiilor 
apartinand minorităţilor 
naţionale,  pentru programe şi 
proiecte interetnice, proiecte de 
comunicare şi informare publică,  
nu pentru susţinerea cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

218 Anexa 3/13/02a 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la anexa 3/13/02a, cu suma de 30.000 
RON pentru Parohia Română Unita 
Greco- 
Catolică ,,Buna Vestire,, Bistriţa 

Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Ioan Nelu BOTIŞ 

 Pentru continuarea lucrărilor în 
curs de execuţie,amenajări 
interioare, 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a sunt alocate 
pentru acoperirea parţială  a 
cheltuielilor organizaţiilor 
apartinand minorităţilor 
naţionale,  pentru programe şi 
proiecte interetnice, proiecte de 
comunicare şi informare publică,  
nu pentru susţinerea cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
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aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

219 Anexa3/13/02a 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la anexa 3/13/02a, cu suma de 4.000 
RON pentru Biserica Adventistă de 
Ziua a 
Şaptea Viişoara - Bistriţa 

Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Ioan Nelu BOTIŞ 

 Pentru continuarea lucrărilor în 
curs de execuţie,amenajări 
interioare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a sunt alocate 
pentru acoperirea parţială  a 
cheltuielilor organizaţiilor 
apartinand minorităţilor 
naţionale,  pentru programe şi 
proiecte interetnice, proiecte de 
comunicare şi informare publică,  
nu pentru susţinerea cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

220 Anexa3/13/02a 
Secretariatul General al 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Guvernului la anexa 3/13/02a, cu suma de 10.000 
RON pentru Protopopiatul Ortodox 
Român 
Bistriţa 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Ioan Nelu BOTIŞ 

lucrări de reparaţii. 
 
 

amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a sunt alocate 
pentru acoperirea parţială  a 
cheltuielilor organizaţiilor 
apartinand minorităţilor 
naţionale,  pentru programe şi 
proiecte interetnice, proiecte de 
comunicare şi informare publică,  
nu pentru susţinerea cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

221 Anexa 3/13/02a               
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General al 
Guvernului la anexa 3/13/02a,cu suma 
de 40.000 RON pentru Protopopiatul 
Ortodox Român Năsăud  
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Ioan Nelu BOTIŞ 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări de 
reparaţii  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a sunt alocate 
pentru acoperirea parţială  a 
cheltuielilor organizaţiilor 
apartinand minorităţilor 
naţionale,  pentru programe şi 
proiecte interetnice, proiecte de 
comunicare şi informare publică,  
nu pentru susţinerea cultelor.   
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De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

222 Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului 
Cap. 67.01 
Titlul X - Cultură, recreere şi 
religie 
Alin 12 Susţinerea cultelor 
Poziţia 31, jud. Prahova 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Construcţie 
Biserica Parohie Bordenii Mici", 
corn. Scorteni, cu suma de 300 mii 
lei  
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PNL Graţiela Gavrilescu 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui obiectiv 
de investiţii deosebit de important 
pentru locuitorii comunei. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat. Pozitia jud. 
Prahova nu se regaseste in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere intrucat  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

223 Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului 
Cap. 67.01 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Construcţie 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui obiectiv 
de investiţii deosebit de important 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat. Pozitia 31 
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Titlul X - Cultură, recreere şi 
religie 
Alin 12 Susţinerea cultelor 
Poziţia 31, jud. Prahova 

Biserica    Parohie     Lunca    
Prahovei",     corn. Magureni, cu 
suma de 2.940 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PNL Graţiela Gavrilescu 

pentru locuitorii comunei. 
 
 

jud. Prahova nu se regaseste in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere intrucat  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

224 Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului Cap. 67.01 
Titlul X - Cultură, recreere şi 
religie 
Alin 12 Susţinerea cultelor 
Poziţia 31, jud. Prahova 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Reabilitarea 
Bisericii Parohia Tufeni 1", oraşul 
Băicoi, cu suma de 25 mii lei. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PNL Graţiela Gavrilescu 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui obiectiv 
de investiţii deosebit de important 
pentru locuitorii comunei. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat. Pozitia jud. 
Prahova nu se regaseste in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere intrucat  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
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nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

225 Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului 
Cap. 67.01 
Titlul X - Cultură, recreere şi 
religie 
Alin 12 Susţinerea cultelor 
Poziţia 31, jud. Prahova 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Refacerea 
acoperişului Bisericii Sf. Arhangheli 
Mihail si Gavriil" din Dîmbu, oraşul 
Băicoi, cu suma de 19,350 mii lei 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PNL Graţiela Gavrilescu 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui obiectiv 
de investiţii deosebit de important 
pentru locuitorii comunei. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat. Pozitia jud. 
Prahova nu se regaseste in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere intrucat  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

226 Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului 
Cap. 67.01 
Titlul X - Cultură, recreere şi 
religie 
Alin 12 Susţinerea cultelor 
Poziţia 31, jud. Prahova 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Construcţia 
gardului Bisericii Parohia Tuturor 
Sfinţilor", Dintea, oraşul Băicoi si a 
unei capele în noul cimitir parohial, 
cu suma de 45 mii lei 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autor:  Deputat PNL Graţiela 
Gavrilescu 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui obiectiv 
de investiţii deosebit de important 
pentru locuitorii comunei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat. Pozitia jud. 
Prahova nu se regaseste in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere intrucat  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
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de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

227 Anexa nr. 3/13/02, Secretariatul 
General al Guvernului, Cap 6701, 
grupa/titlu 59, art 12, Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de    
100 mii lei pentru Biserica 
Adventistă a 7-a „Speranţa", Turda, 
jud Cluj 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PNL Virgil POP 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
execuţie. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

228 Anexa nr. 3/13/02, Secretariatul 
General al Guvernului, Cap 6701, 
grupa/titlu 59, art 12, Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de   100 
mii lei pentru Biserica în construcţie, 
str. Haţegului 2D, Turda, jud Cluj 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PNL Virgil POP 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie 
la biserică 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

229 Anexa nr. 3/13/02, Secretariatul 
General al Guvernului, Cap 6701, 
grupa/titlu 59, art 12, Susţinerea 

Se propune alocarea sumei de   300 
mii lei pentru biserica ortodoxă din 
satul Bura, comuna Iară, jud. Cluj 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea   bisericii.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
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cultelor Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PNL Virgil POP 

 avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

230 Anexa nr. 3/13/02, Secretariatul 
General al Guvernului, Cap 6701, 
grupa/titlu 59, art 12, Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de   300 
mii lei pentru Biserica „Sf Mihai şi 
Gavril" din satul Lungeşti, comuna 
Iară, jud. Cluj 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PNL Virgil POP 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea   bisericii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

231 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se solicită suplimenatrea bugetului 
alocat Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 300 mii lei la 
Capitolul 6701, subcapitolul 50, 
„Cultură, recreere şi religie”, Titlul 
„Alte cheltuieli”, pentru reabilitare 
Biserică sat Pietriş, comuna 
Baldovineşti, judeţ Olt 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 

Lăcaşul de cult este într-o stare 
avansată de degradare, având 
nevoie de  reparaţii capitale şi 
refacerea picturilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

232 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 200 mii lei la 
Capitolul 6701, subcapitolul 50, 
„Cultură, recreere şi religie”, Titlul 
„Alte cheltuieli”, pentru reabilitare 
Biserică sat Călui, comuna Călui, 
judeţ Olt 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

Lăcaşul de cult este într-o stare 
avansată de degradare, având 
nevoie de  reparaţii capitale şi 
refacerea picturilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

233 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se solicită suplimenatrea bugetului 
alocat Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 300 mii lei la 
Capitolul 6701, subcapitolul 50, 
„Cultură, recreere şi religie”, Titlul 
„Alte cheltuieli”, pentru reabilitare 
Biserică sat Băleasa, comuna 
Găvăneşti, judeţ Olt 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

Lăcaşul de cult este într-o stare 
avansată de degradare, având 
nevoie de  reparaţii capitale şi 
refacerea picturilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi luată în considerare.  
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia. 
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234 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se solicită suplimenatrea bugetului 
alocat Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 300 mii lei la 
Capitolul 6701, subcapitolul 50, 
„Cultură, recreere şi religie”, Titlul 
„Alte cheltuieli”, pentru reabilitare 
Biserică sat Broşteni, comuna 
Găvăneşti, judeţ Olt 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

Lăcaşul de cult este într-o stare 
avansată de degradare, având 
nevoie de  reparaţii capitale şi 
refacerea picturilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

235 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se solicită suplimenatrea bugetului 
alocat Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 300 mii lei la 
Capitolul 6701, subcapitolul 50, 
„Cultură, recreere şi religie”, Titlul 
„Alte cheltuieli”, pentru reabilitare 
Biserică sat Găvăneşti, comuna 
Găvăneşti, judeţ Olt 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

Lăcaşul de cult este într-o stare 
avansată de degradare, având 
nevoie de  reparaţii capitale şi 
refacerea picturilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

236 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul Se solicită suplimenatrea bugetului Lăcaşul de cult este într-o stare Se propune respingerea 
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General al Guvernului alocat Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 300 mii lei la 
Capitolul 6701, subcapitolul 50, 
„Cultură, recreere şi religie”, Titlul 
„Alte cheltuieli”, pentru reabilitare 
Biserică sat Găvăneşti, comuna 
Găvăneşti, judeţ Olt 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

avansată de degradare, având 
nevoie de  reparaţii capitale şi 
refacerea picturilor 
 

amendamentului sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

237 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se solicită suplimenatrea bugetului 
alocat Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 300 mii lei la 
Capitolul 6701, subcapitolul 50, 
„Cultură, recreere şi religie”, Titlul 
„Alte cheltuieli”, pentru reabilitare 
Biserică sat Oboga de Jos, comuna 
Oboga, judeţ Olt 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

Lăcaşul de cult este într-o stare 
avansată de degradare, având 
nevoie de  reparaţii capitale şi 
refacerea picturilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi luată în considerare.  
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia. 

238 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se solicită suplimenatrea bugetului 
alocat Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 300 mii lei la 

Lăcaşul de cult este într-o stare 
avansată de degradare, având 
nevoie de  reparaţii capitale şi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
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Capitolul 6701, subcapitolul 50, 
„Cultură, recreere şi religie”, Titlul 
„Alte cheltuieli”, pentru reabilitare 
Biserică sat Oboga de Mijloc, 
comuna Oboga, judeţ Olt 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

refacerea picturilor 
 

poate fi luată în considerare.  
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia. 

239 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 600 mii lei la 
Capitolul 6701, subcapitolul 50, 
„Cultură, recreere şi religie”, Titlul 
„Alte cheltuieli”, pentru construire 
capelă în comuna Călui, Judeţ Olt 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

Este necesară construirea capelei 
deoarece normele Uniunii 
Europene impun ca fiecare comună 
să aibă o capela. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

240 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la anexa 3/13/02.a cu suma de 
50.000 lei pentru pardoseli cu 
marmură la Biserica Naşterea Maicii 
Domnului-Umbrăreşti 2 din 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
şi întreţinerea acestui locaş de cult, 
având în vedere stadiul de 
degradare în care se află. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
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Com.Umbrăreşti, Sat Umbrăreşti-
Deal, Judeţul Galaţi.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Axenie Carmen  
PD-L 

cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

241 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la anexa 3/13/02.a cu suma de 
150.000 lei pentru refacere şarpantă 
şi turlă la Biserica Sfinţii Voivozi-
Umbrăreşti 1 din Com.Umbrăreşti, 
Sat Umbrăreşti, Judeţul Galaţi.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Axenie Carmen  
PD-L 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
şi întreţinerea acestui locaş de cult, 
având în vedere stadiul de 
degradare în care se află. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

242 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la anexa 3/13/02.a cu suma de 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
şi întreţinerea acestui locaş de cult. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
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100.000. lei pentru  servicii de 
întreţinere şi reparaţii curente la 
Mănăstirea Stelea (Biserica 
Împăcării) din Municipiul 
Târgovişte, Jud. Dâmboviţa. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Gheorghe Albu 
PD-L 

 formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

243 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului  
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa 3/13/02a 
„Cultură, recreere, religie” 
cu suma de 50.000 lei pentru lucrări 
de reparaţii capitale a Bisericii „Sf. 
Ioan Botezătorul” din oraşul 
Aninoasa, Judeţul Hunedoara 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Monica Iacob - 
Ridzi PD-L 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrările de 
reparaţii capitale ale acestui 
biserici, având în vedere stadiul 
avansat de degradare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    
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244 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatul General al Guvernului, 
anexa 3/13/02a  cu suma de 300.000  
lei pentru continuarea lucrărilor de 
consolidare a Bisericii cu Hramul 
Adormirea Maicii Domnului din 
Parohia Silistraru, sat Silistraru, 
comuna Traian, judeţul Brăila. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Bădălan Eugen  
PD-L 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
cheltuielilor de consolidare a 
acestei biserici. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

245 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
la anexa 3/13/02a,  cu suma de 
25.000 lei pentru lucrarea in curs de 
executie a Bisericii Greco-Catolice 
„Sfantul Ilie Tezviteanul” Orastie . 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Iosif Veniamin 
Blaga PD-L 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrarea  in 
curs de executie a Bisericii Greco-
Catolice „Sfantul Ilie Tezviteanul” 
Orastie  în vederea crearii 
conditiilor de desfasurare a 
serviciilor religioase. Mentionam ca 
membrii cultului greco-catolic din 
Orastie nu au la aceasta ora 
biserica. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
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potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

246 Anexa nr.3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
la cap. 6701, gr. 59, al. 12 susţinerea 
Cultelor cu suma de 50 mii lei pentru 
Biserica Ortodoxă din satul Plugova, 
comuna Mehadia, judeţul Caraş 
Severin  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Independent Ion 

Tabugan 

 Se propune respingerea 
amendamentului sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

247 Anexa nr.3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
la cap. 6701, gr. 59, al. 12 susţinerea 
Cultelor cu suma de 50 mii lei pentru 
Biserica Ortodoxă din satul Plugova, 
comuna Mehadia, judeţul Caraş 
Severin  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Independent Ion 

Tabugan 

 Se propune respingerea 
amendamentului sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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248 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului  General al 
Guvernului, Anexa nr. 3/13/02a  cu 
suma de 5.000 lei pentru reparaţii ale 
Bisericii Acventiste de ziua şaptea 
din com. Cocorăştii Colţi,  Judeţul 
Prahova, Conferinţa Muntenia 
Bucureşti. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
  
Autor: Deputat PD-L Ionescu 
George 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
obiectivului în curs de execuţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

249 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr. 3/13/2a,  cu 
suma de 70.000 lei pentru  
Finalizare lucrari finisaje interioare 
biserica si capela mortuara Parohia 
Centru 2 (Cimitir CHIP) Alba Iulia, 
judetul Alba 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Calin POTOR, 
PD-L  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru inceperea 
lucrarilor de finisaje interioare a  
Bisericii si capelei mortuare 
Parohia Centru 2 (cimitirul Chip) 
Alba Iulia deoarece aceasta biserica 
necesita lucrari urgente de 
finalizare a lucrarilor incepute in 
2005. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
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 potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

250 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr. 3/13/2a,  cu 
suma de 100.000 lei pentru 
Finalizarea lucrarilor de finisare 
interioara prin decorarea cu icoane 
de mozaic la Biserica Romana Unita 
cu Roma Greco-Catolica parohia 
Alba Iulia II, parinte Dobrin Ovidiu 
Adrian,Alba Iulia, Judeţul Alba. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Calin POTOR, 
PD-L  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finalizarea 
lucrarilor de finisare interioara prin 
decorare cu icoane din mozaic la 
Biserica Romana Unita cu Roma 
Greco-Catolica parohia Alba Iulia 
II, Alba Iulia ,judetul Alba  având 
în vedere faptul ca enoriasii greco-
catolici din Alba Iulia solicita 
finalizarea lucrarilor incepute in 
urma cu cativa ani la biserica si 
nefinalizate pana in prezent. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

251 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr. 3/13/2a,  cu 
suma de 5.000 lei pentru inceperea 
lucrarilor de reabilitare la  Biserica 
Ortodoxa Ohaba,Comuna Ohaba,sat 
Ohaba, judetul Alba. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru inceperea 
lucrarilor de reabilitare a  Bisericii 
Ortodoxe Ohaba,parohia 
Ohaba,Comuna Ohaba,sat Ohaba, 
judetul Alba deoarece aceasta 
biserica necesita lucrari urgente de 
reabilitare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
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Autori: Deputat Calin POTOR, 
PD-L  

pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

252 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr. 3/13/2a,  cu 
suma de 5.000 lei pentru inceperea 
lucrarilor de reabilitare la  Biserica 
Ortodoxa Secăşel, Comuna 
Ohaba,sat Secăşel, judetul Alba. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Calin POTOR, 
PD-L  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru inceperea 
lucrarilor de reabilitare a  Bisericii 
Ortodoxe Ohaba,parohia 
Ohaba,Comuna Ohaba,sat Ohaba, 
judetul Alba deoarece aceasta 
biserica necesita lucrari urgente de 
reabilitare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

253 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr. 3/13/2a,  cu 
suma de 300.000 lei pentru 
Episcopia Romano – Catolica, 
Dieceza de Iasi, Asociatia Caritas 
Roman in vederea construirii unui 
centru social 
  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru construirea 
unui centru social având în vedere 
problemele sociale majore şi starea 
de sărăcie din zonă care conduc la 
înfiinţarea unui asemenea tip de 
aşezămant. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L  
Theodor Paleologu  

Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

254 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr. 3/13/2a,  cu 
suma de 200.000 lei pentru 
Arhiescopia Iaşilor, Protopopiatul 
Iaşi, Parohia „Sf. Iulian din Tars” şi 
„Sfinţii Arangheli Mihail şi Gavril” 
in vederea terminării construirii 
bisericii ortodoxe „Sf. Iulian din 
Tars” având locaţia în campusul 
universitar „Tudor Vladimirescu” 
Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L  
Spînu Teodor-Marius 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finalizarea  
construirii bisericii ortodoxe „Sf. 
Iulian din Tars” având locaţia în 
campusul universitar „Tudor 
Vladimirescu” Iaşi, deoarece 
lucrările deja efectuate sunt în 
pericol major de degradare 
(acoperişul, tencuiala exterioară, 
nefinalizate etc.) 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

255 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr. 3/13/2a,  cu 
suma de 100.000 lei pentru 
Episcopia Romano – Catolica, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru construirea 
unui centru social având în vedere 
problemele sociale majore şi starea 
de sărăcie din zonă care conduc la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
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Dieceza de Iasi, Asociatia Caritas 
Roman in vederea construirii unui 
centru social  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L  
Spînu Teodor-Marius 

înfiinţarea unui asemenea tip de 
aşezămant. 
 

alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

256 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr. 3/13/2a-
Cultura, recreere şi religie,  cu suma 
de 15.000 lei pentru Capela 
Ortodoxă a Spitalului Orăşenesc 
Huedin, judeţul Cluj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Daniel Buda  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

257 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Guvernului, anexa nr. 3/13/2a-
Cultura, recreere şi religie,  cu suma 
de 10.000 lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Română „Sfântul Nicolae” 
localitatea Romiţa, nr.132, judeţul 
Sălaj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Daniel Buda  

lucrărilor. 
 
 

amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

258 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr. 3/13/2a-
Cultura, recreere şi religie,  cu suma 
de 15.000 lei pentru Parohia 
Ortodoxă Română localitatea Agrij, 
judeţul Sălaj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Daniel Buda  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
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completările ulterioare.    
259 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 

General al Guvernului 
Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr. 3/13/2a-
Cultura, recreere şi religie,  cu suma 
de 25.000 lei pentru Parohia 
Ortodoxă Română ”Pogorârea 
Sfântului Duh”, strada Meteor, nr. 6-
8, cartier Zorilor, municipiul Cluj-
Napoca, judeţul Cluj 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Daniel Buda  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

260 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr. 3/13/2a-
Cultura, recreere şi religie,  cu suma 
de 20.000 lei pentru Parohia 
Ortodoxa Română Invierea 
Domnului, strada Viilor, nr. 33, 
municipiul Cluj-Napoca, judeţul 
Cluj.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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Autori: Deputat PD-L Daniel Buda  în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

261 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr. 3/13/2a-
Cultura, recreere şi religie,  cu suma 
de 10.000 lei pentru Parohia 
Ortodoxă Română, Sfânta Treime, 
str. Bisericii Ortodoxe, nr.10, 
municipiul Cluj-Napoca, judeţul 
Cluj.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Daniel Buda  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

262 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr. 3/13/2a-
Cultura, recreere şi religie,  cu suma 
de 30.000 lei pentru Complexul 
Muzeal Mureşenii de Câmpie, 
Parohia Sava, comuna Palatca, 
Judeţul Cluj 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea-amenajarea 
complexului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
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Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Adrian Gurzău

de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

263 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr. 3/13/2a-
Cultura, recreere şi religie,  cu suma 
de 20.000 lei pentru reabilitarea 
Bisericii „Sfântul Nicolae”, Cluj-
Napoca, Judeţul Cluj 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Adrian Gurzău

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru executia 
unor lucrari de modernizare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

264 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr. 3/13/2a-
Cultura, recreere şi religie,  cu suma 
de 20.000 lei pentru reabilitarea 
Bisericii „Sfântul Mucenic 
Gheorghe”, Cluj-Napoca, Judeţul 
Cluj 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru executia 
unor lucrari de modernizare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Adrian Gurzău

bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

265 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr. 3/13/2a-
Cultura, recreere şi religie,  cu suma 
de 20.000 lei pentru reabilitarea 
Bisericii „Sfântul Ilie”, Cluj-Napoca, 
Judeţul Cluj 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Adrian Gurzău

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru executia 
unor lucrari de modernizare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

266 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr. 3/13/2a-
Cultura, recreere şi religie,  cu suma 
de 20.000 lei pentru reabilitarea 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru executia 
unor lucrari de modernizare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
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Bisericii „Sfântul Arhanghel 
Mihail”, Cluj-Napoca, Judeţul Cluj 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Adrian Gurzău

alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

267 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr. 3/13/2a-
Cultura, recreere şi religie,  cu suma 
de 20.000 lei pentru reabilitarea 
Bisericii „Sfântul Arhid. Ştefan”, 
Cluj-Napoca, Judeţul Cluj 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Adrian Gurzău

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru executia 
unor lucrari de modernizare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

268 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru  finalizarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Guvernului, anexa nr. 3/13/2a,  cu 
suma de 200.000 lei pentru 
reabilitarea Bisericii „Nasterea 
Domnului” din Parohia Ortodoxa 
Nr.3; Satu Mare 
Judetul Satu Mare 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Ec.Ioan Holdis

reparatiilor si reabilitarea  
bisericii . 
 

amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

269 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr. 3/13/2a,  cu 
suma de 100.000 lei , pentru 
reabilitarea Bisericii „Sfintii 
Arhangheli Mihail si Gavril„ din 
Parohia Ortodoxa Micula, 
Localitatea Micula, Judetul Satu 
Mare 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Ec.Ioan Holdis

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru  
continuarea lucrarilor de investitie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
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completările ulterioare.    
270 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 

General al Guvernului 
Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr. 3/13/2a,  cu 
suma de 20.000 lei , pentru Biserica 
Sf Parascheva, Parohia Muntenii de 
jos,  comuna Muntenii de Jos, judet 
Vaslui pentru continuarea lucrarilor 
de pictura. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Iftime Dragos 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrarilor de pictura pentru Biserica 
Sf Parascheva,Parohia Muntenii de 
jos. 
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

271 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr. 3/13/2a,  cu 
suma de 20.000 lei , pentru Biserica 
Sf Dumitru, Parohia Bacaoani, 
comuna Muntenii de jos,  judet 
Vaslui pentru continuarea lucrarilor 
de constructie  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Iftime Dragos 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrarilor de constructie pentru 
Biserica Sf Dumitru, Parohia 
Bacaoani. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

272 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr. 3/13/2a,  cu 
suma de 15.000 lei , pentru Biserica 
Sf. Imparati Constantin si Elena, 
parohia sat Balteni, comuna Balteni,  
judet Vaslui pentru continuarea 
lucrarilor de constructie. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Iftime Dragos 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrarilor de constructie la Biserica 
Sf. Imparati Constantin si Elena. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

273 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr. 3/13/2a,  cu 
suma de 25.000 lei , pentru Biserica 
Sf. Parascheva, parohia sat Buda, 
comuna Osesti,  judet Vaslui pentru 
consolidare  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru consolidare 
Biserica Sf. Parascheva, fiind intr-o 
stare avansata de degradare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
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Autori: Deputat PD-L Iftime Dragos 

de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

274 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr. 3/13/2a,  cu 
suma de 25.000 lei , pentru Biserica 
Sf. Nicolae, parohia Cartier Nou 
Moara Grecilor- Vaslui, judet Vaslui 
pentru continuarea lucrarilor de 
constructie. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Iftime Dragos 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrarilor de constructie la Biserica 
Sf. Nicolae, parohia Cartier Nou 
Moara Grecilor- Vaslui  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

275 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr. 3/13/2a,  cu 
suma de 15.000 lei , pentru Biserica 
Sf Treime, parohia sat Parpanita,  
oras Negresti , judet Vaslui pentru 
continuarea lucrarilor de constructie 
a centrului social de zi. 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrarilor de constructie a centrului 
social de zi, pentru Biserica Sf 
Treime, parohia sat Parpanita,  oras 
Negresti  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Iftime Dragos 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

276 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr. 3/13/2a,  cu 
suma de 15.000 lei , pentru Biserica 
Sf. Imparati Constantin si Elena 
parohia sat Cioatele, oras Negresti , 
judet Vaslui pentru reabilitare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Iftime Dragos 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitare 
Biserica Sf. Imparati Constantin si 
Elena parohia sat Cioatele, oras 
Negresti. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

277 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr. 3/13/2a,  cu 
suma de 35.000 lei , pentru Biserica 
Sf. Gheorghe, parohia sat Emil 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru consolidare 
Biserica Sf. Gheorghe , fiind intr-o 
stare avansata de degradare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
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Racovita, comuna Danesti,  judet 
Vaslui pentru consolidare 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Iftime Dragos 

alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

278 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr. 3/13/2a,  cu 
suma de 25.000 lei , pentru Biserica 
Sf. Arhanghel Mihail si Gavril, 
parohia nr.2, Negresti, oras Negresti , 
judet Vaslui pentru reabilitare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Iftime Dragos 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitare 
Biserica Sf. Arhanghel Mihail si 
Gavril, parohia nr.2, Negresti  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

279 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Guvernului, anexa nr. 3/13/2a,  cu 
suma de 30.000 lei , pentru Biserica 
Taierea Capului Sf. Ioan Botezatorul, 
parohia nr.3, Negresti, oras Negresti , 
judet Vaslui pentru continuarea 
lucrarilor de constructie 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Iftime Dragos 

lucrarilor de constructie pentru 
Biserica Taierea Capului Sf. Ioan 
Botezatorul, parohia nr.3, Negresti. 
 

amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

280 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr. 3/13/2a,  cu 
suma de 20.000 lei , pentru Biserica 
Sf. Ilie, parohia sat Valea Mare , 
comuna Dumesti judet Vaslui pentru 
reabilitare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Iftime Dragos 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitare 
Biserica Sf. Ilie.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
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completările ulterioare.    
281 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 

General al Guvernului 
Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr. 3/13/2a,  cu 
suma de 40.000 lei , pentru Biserica 
Sf. Arhanghel Mihail si Gavril, 
parohia sat Vovriesti, comuna 
Bacesti, judet Vaslui pentru 
reabilitare 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Iftime Dragos 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabililitarea Biserica Sf. Arhanghel 
Mihail si Gavril, fiind intr-o stare 
avansata de degradare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

282 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr. 3/13/2a,  cu 
suma de 15.000 lei , pentru Biserica 
Sf. Nicolae, parohia sat Vulturesti, 
comuna Vulturesti , judet Vaslui 
pentru reabilitare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Iftime Dragos 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitare 
Sf. Nicolae, parohia sat Vulturesti. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

283 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la anexa 3/13/02a - Cultura, recreere 
şi religie cu suma de 60.000 lei 
pentru refacerea bisericii afectate de 
un incendiu, Biserica Sf.Maria din 
Parohia ortodoxă română sat Veţa, 
Jud.Mureş. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Doru Mihai 
Oprişcan - PDL  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru refacerea 
acestui locaş de cult având în 
vedere stadiul de degradare în care 
se află în urma unui incendiu. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

284 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la anexa 3/13/02a - Cultura, recreere 
şi religie cu suma de 40.000 lei 
pentru finalizarea construcţiei şi 
amenajări interioare la Biserica 
Bunavestire din Parohia Greco-
catolică Tg.Mureş 2, mun. Tg.Mureş 
jud.Mureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie şi 
amenajări interioare, având în 
vedere stadiul avansat în care se 
află acestea. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
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Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Doru Mihai 
Oprişcan - PDL  

de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

285 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la anexa 3/13/02a - Cultura, recreere 
şi religie cu suma de 100.000 lei 
pentru reparaţii capitale a Bisericii  
“Sfântul Nicolae”, din Parohia 
ortodoxă română Tîrgu Mureş 1, 
judeţul Mureş.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Doru Mihai 
Oprişcan - PDL  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reparaţii 
capitale a acestui monument istoric. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    
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286 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la anexa 3/13/02a - Cultura, recreere 
şi religie cu suma de 100.000 lei 
pentru finalizarea construcţiei şi 
dotării interioare a Bisericii 
“Adormirea Maicii Domnului”, din 
Parohia ortodoxă română Tîrgu 
Mureş 11, judeţul Mureş.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Doru Mihai 
Oprişcan - PDL  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finalizarea 
construcţiei şi dotării interioare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

287 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la anexa 3/13/02a cu suma de 
150.000 lei pentru Biserica Ortodoxă 
nr. 1, oraş Gherla, Cluj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Prigoană 
Silviu 

Se solicită admiterea 
amendamentului  pentru lucrări de 
construire a noului locaş de cult 
având în vedere creşterea 
numărului de credincioşi. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
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potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

288 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului general al Guvernului 
cu suma de 300.000 RON pentru  
reparatii si amenajari la biserica 
Sf.Ioan din localitatea Ramnicu 
Valcea. 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 
Autor: Deputat PD-L Sorin 
Zamfirescu 

Biserica este monument istoric si 
necesita multiple amenajari avand 
in cuprinsul sau singura capela 
mortuara a municipiului. 

Se propune respingerea 
amendamentului sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

289 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a,  cu suma de 50.000 
RON pentru  reabilitare Biserica 
Ortodoxa cu hramul Sf. Dumitru din 
suburbia Tudor Vladimirescu, oras 
Tulcea, judetul Tulcea 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 
Autor: Deputat PD-L Avram Marian 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrarilor de reabilitare deoarece 
are un  stadiu avansat de degradare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    
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290 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a cu suma de 150.000 
RON pentru  continuare lucrari 
Biserica Ortodoxa Sf. Trei Ierarhi 
Tulcea din localitatea Tulcea,  
judetul Tulcea; 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 
Autor: Deputat PD-L Avram Marian 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrarilor  bisericii . 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

291 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr. 3/13/02a 
cu suma de 100 000 RON pentru 
Parohia  Ortodoxă  Sântana II, oraş 
Sântana. Judeţul Arad. 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 
Autor: Deputat PD-L Marius Gondor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finalizarea 
construirii bisericii ce reprezintă un 
important obiectiv spiritual şi 
cultural al oraşului Sântana, judeţul 
Arad. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
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potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

292 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr. 3/13/02a 
cu suma de 50 000 RON pentru 
Parohia  Ortodoxă  Covăsânţ, 
comuna Covăsânţ, judeţul Arad 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 
Autor: Deputat PD-L Marius Gondor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finalizarea 
reparaţiilor bisericii ce reprezintă 
un important obiectiv spiritual şi 
cultural al comunei Covăsânţ, 
judeţul Arad. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

293 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 100.000 lei pentru 
Parohia Ortodoxă Romană Sf. Petru 
şi Pavel, strada Calea lui Traian, nr. 
304, Călimăneşti, jud. Vâlcea 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 
Autor: Deputat PD-L Samoil Vîlcu 

Se solicită aprobarea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei Ortodoxe Sf. Petru şi 
Pavel deoarece se află într-o stare 
avansată de degradare. 

Se propune respingerea 
amendamentului sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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294 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 100.000 lei pentru 
Parohia Ortodoxă Romană Sf. 
Apostol Andrei, strada Izvorului, nr. 
14, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 
Autor: Deputat PD-L Samoil Vîlcu 

Se solicită aprobarea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei Ortodoxe Sf. Apostol 
Andrei deoarece reprezintă un 
important obiectiv cultural al 
Municipiului Râmnicu Vâlcea. 

Se propune respingerea 
amendamentului sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, mentionam ca 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
 

295 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatul General al Guvernului, 
Anexa nr. 3/13/02a,  cu suma de 
10.000 RON pentru Parohia Poiana 
Cristei, comuna Poiana Cristei, 
Judeţul Vrancea 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 
Autor: Deputat PD-L Alin Silviu 
Trasculescu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finalizarea 
construirii Bisericii Ortodoxe din 
parohia Poiana Cristei, comuna 
Poiana Cristei, judetul Vrancea. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
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potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

296 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatul General al Guvernului, 
Anexa nr. 3/13/02a,  cu suma de 
10.000 RON pentru reabilitarea 
bisericii ortodoxe din Parohia Valea 
Sarii, comuna Valea Sarii, Judeţul 
Vrancea 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 
Autor: Deputat PD-L Alin Silviu 
Trasculescu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Bisericii Ortodoxe din parohia 
Valea Sarii, comuna Valea Sarii, 
judetul Vrancea. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

297 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a,  cu suma de 600.000 
RON pentru  reparatie capitala sediu 
Episcopie Tulcea, jud. Tulcea. 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 
Autori: Senator PDL  Bara Ion, 
Deputat PD-L Avram Marian 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
bisericii deoarece are un  stadiu 
avansat de degradare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
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pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

298 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatul General al Guvernului, 
ANEXA 3 / 13 / 02 A: 
1. cu suma de 30.000 RON 
pentru finalizare lucrari de finisaje 
cladire si acoperis la Parohia 
Ortodoxa Romana, BISERICA 
ORTODOXA Cebza, sat 
Cebza,comuna Ciacova, Judeţul 
Timiş 
2. cu suma de 40.000 RON 
pentru finalizare lucrari iluminat şi 
încălzire la  Parohia Ortodoxa 
Romana, BISERICA ORTODOXA 
Clopodia, sat Clopodia, comuna 
Jamu Mare, Judeţul Timiş 
3. cu suma de 25.000 RON 
pentru execuţie fundaţie la Parohia 
Ortodoxa Romana, BISERICA 
ORTODOXA Cruceni, sat Cruceni, 
comuna Foieni, Judeţul Timiş 
4. cu suma de 35.000 RON 
pentru finalizare lucrari de 
consolidare şi eliminare umiditate la 
Parohia Ortodoxa Romana, 
BISERICA ORTODOXA Opatiţa, 
sat Opatiţa localitatea Deta, Judeţul 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru  pentru 
finanţarea cheltuielilor de realizare 
a lucrărilor de construcţii, 
reabilitare şi modernizare pentru 
BISERICA ORTODOXA Cebza, 
BISERICA ORTODOXA 
Clopodia, BISERICA 
ORTODOXA Cruceni, BISERICA 
ORTODOXĂ Opatiţa, BISERICA 
ORTODOXA UCRAINIANA 
Soca, BISERICA 
PENTICOSTALĂ Obad, 
BISERICA PENTICOSTALĂ 
Gătaia,  BISERICA CREŞTINĂ 
BAPTISTĂ “BERACA” –Deta,  
PAROHIA ROMÂN UNITA CU 
ROMA (GRECO-CATOLICA) 
Laţunaş, MANASTIREA 
ORTODOXA –Partoş. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 174 -

Timiş 
5. cu suma de 30.000 RON 
pentru modernizare şi dotare la 
Parohia Ortodoxa Romana, 
BISERICA ORTODOXA 
UCRAINIANA Soca, sat Soca, 
comuna Banloc, Judeţul Timiş 
6. cu suma de 30.000 RON 
pentru lucrari de finisaje cladire 
interioare şi exterioare la BISERICA 
PENTICOSTALĂ Obad, comuna 
Ciacova, Judeţul Timiş 
7. cu suma de 25.000 RON 
pentru lucrari de finisaje cladire 
interioare şi exterioare BISERICA 
PENTICOSTALĂ Gătaia, sat Gătaia, 
comuna Gătaia, Judeţul Timiş 
8. cu suma de 15.000 RON 
pentru  lucrari de finisaje cladire 
interioare şi exterioare BISERICA 
CREŞTINĂ BAPTISTĂ 
“BERACA” -Deta , oraş Deta, 
Judeţul Timiş 
9. cu suma de 20.000 RON 
pentru consolidare cladire la 
PAROHIA ROMANA UNITA CU 
ROMA (GRECO-CATOLICA) 
Laţunaş, sat Lăţunaş, comuna Jamu 
Mare, Judeţul Timiş 
10. cu suma de 50.000 RON 
pentru lucrari de reparaţie ansamblu 
casă parohială la MANASTIREA 
ORTODOXA -Partoş, sat Partoş, 
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comuna Banloc, Judeţul Timiş 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 
Autori: Deputat PD-L Ec. Gheorghe 
CIOBANU 

299 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la anexa 3/13/02.a,  cu suma de 
150.000 RON pentru Parohia 
Ortodoxă Română Sfinţii Apostoli 
Petru şi Pavel, str. Primăverii, f.n, 
cartier Mănăştur, municipiul Cluj-
Napoca, judeţul Cluj. 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 
Autori: Daniel Buda, deputat PD-L  
Petru Călian, deputat PD-L  
Adrian Gurzău, deputat PD-L  
Mircia Giurgiu, deputat PD-L   
Mihail Hărdău, senator PD-L 
Şerban Rădulescu, senator PD-L 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitatea 
acestui lăcaş de cult. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

300 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la anexa 3/13/02.a, cu suma de 
100.000 RON pentru Mănăstirea 
Ortodoxă Română “Adormirea 
Maicii Domnului”, sat Nicula, 
comuna Fizeşu Gherlii, jud. Cluj 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitatea 
acestui lăcaş de cult. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
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Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 
Autori: Daniel Buda, deputat PD-L  
Petru Călian, deputat PD-L  
Adrian Gurzău, deputat PD-L  
Mircia Giurgiu, deputat PD-L   
Mihail Hărdău, senator PD-L 
Şerban Rădulescu, senator PD-L 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

301 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la anexa 3/13/02.a, 02a cu suma de 
20.000 RON pentru continuare 
lucrărilor de investiţii pentru, 
Biserica Ortodoxă „Sfinţii Voievozi 
Lucăceşti”, Municipiul Moineşti, 
Judeţul Bacău. 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 
Autori: Deputat PD-L Vasile 
Gherasim 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de investiţii şi reabilitare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

302 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la anexa 3/13/02.a cu suma de 
50.000 RON pentru continuare 
lucrărilor de investiţii, reparaţii şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de investiţii, pictură 
interioară şi reabilitare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
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pictură, Biserica Ortodoxă Catedrala 
„Înălţarea Domnului Lucăceşti”, 
Municipiul Moineşti, Judeţul Bacău. 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 
Autori: Deputat PD-L Vasile 
Gherasim 

alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

303 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la anexa 3/13/02.a cu suma de 
30.000 RON pentru executarea 
lucrărilor de reparaţii şi pictură, 
Biserica Ortodoxă „Sfântul Nicolae”, 
Municipiul Moineşti, Judeţul Bacău. 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 
Autori: Deputat PD-L Vasile 
Gherasim 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de investiţii, pictură 
interioară şi reabilitare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

304 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrările de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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la anexa 3/13/02.a cu suma de 
200.000 RON pentru executarea 
lucrărilor de construire, Biserica 
Ortodoxă „Sfinţii Arhanghel Mihail 
şi Gavril”, Oraş Comăneşti, Judeţul 
Bacău. 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 
Autori: Deputat PD-L Vasile 
Gherasim 

construire a acestui lăcaş de cult. amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

305 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
la capitolul 67.01 „Cultură, recreare 
şi religie”, titlul 59 „Alte cheltuieli” 
articolul 12 „Susţinerea cultelor” cu 
suma de  300 mii lei, pentru: 
1. Catedrala Ortodoxă   „Sf. Treime” 
Baia Mare judeţul Maramureş  - 30 
mii lei 
2. Biserica Ortodoxă  Română 
„Sfânta Treime” oraş Ulmeni, judeţul 
Maramureş – 30 mii lei 
3. Biserica Ortodoxă  Română „Sf. 
Mucenic Gheorghe”, oraş Seini, 
judeţul Maramureş – 30 mii lei 
4. Biserica Ortodoxa   Română „Sf. 
Arhangheli Mihail si Gavril”, oraş 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea şi consolidarea 
lăcaşurilor de cult. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, mentionam ca 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
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Seini, judeţul Maramureş – 30 mii lei
5. Parohia Greco-Catolica  oraş 
Seini, judeţul Maramureş – 10 mii lei
6. Biserica Ortodoxa  Română 
„Duminica Mironosiţelor”, 
localitatea Săsar, comuna Recea, 
judeţul Maramureş – 30 mii lei 
7. Mânăstirea „Înălţarea Domnului 
Făget”, sat Sălsig, comuna Sălsig, 
judeţul Maramureş – 30 mii lei 
8. Biserica Lui Dumnezeu 
Apostolica „Betel”, sat Sârbi, 
comuna Fărcaşa, judeţul Maramureş 
– 20 mii lei 
9. Biserica Ortodoxa Romana „Sf. 
Arhangheli Mihail şi Gavril”, 
localitatea  Pribilileşti, comuna 
Satulung, judeţul Maramureş – 10 
mii lei 
10. Biserica Ortodoxă  Română  „Sf. 
Arhangheli Mihail şi Gavril”, 
localitatea Arieşu de Pădure, comuna 
Satulung, judeţul Maramureş – 10 
mii lei 
11. Parohia Greco-Catolica Mireşu-
Mare, judeţul Maramureş – 10 mii 
lei 
12. Parohia Reformata din Coltău-
Cătălina, comuna Coltău, judeţul 
Maramureş – 10 mii lei 
13. Biserica Ortodoxă Română „Sf. 
Dimitrie Izvorâtorul de Mir”, 
localitatea Daneştii Chioarului, 
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comuna Mireşu Mare, judeţul 
Maramureş – 10 mii lei 
14. Biserica Ortodoxă Română  
„Nasterea Sf. Ioan Botezătorul”, 
localitatea Hideaga, comuna 
Satulung, judeţul Maramureş – 10 
mii lei 
15. Biserica Ortodoxă Română „Sf. 
Cuv. Paraschiva”, Lucăceşti, comuna 
Mireşu Mare, judeţul Maramureş – 
10 mii lei 
16. Biserica Ortodoxă  Română „Sf. 
Împăraţi Constantin şi Elena”, Baia 
Mare, judeţul Maramureş – 10 mii 
lei 
17. Biserica Ortodoxă Română  „Sf. 
Arhangheli Mihail şi Gavril”, 
comuna Mireşu Mare, judeţul 
Maramureş – 10 mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Iniţiatori: Deputat PD-L Nicolae 
Bud 
 

306 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Anexa 3/13/02a – cu suma de 
300.000 lei  pentru biserica ortodoxă 
Parohia „Sf. Fecioară Maria”, CIF 
24105616, autoriz.constr. 655/2008,  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finalizarea 
construirii  acestui lăcaş de cult, 
construcţie începută în 2009. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
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Bucureşti, sector 3. 
  
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Cătălin 
Croitoru  

cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

307 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Anexa 3/13/02a – cu suma de 
100.000 lei  pentru continuarea 
constructiilor la Biserica Parohiala 
din Cartierul Platou Izvor, Parohia 
Ortodoxa  Sinaia II din Orasul  
Sinaia, judetul Prahova. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Burlacu 
Cristian  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor construcţie la Biserica 
Parohiala din Cartierul Platou 
Izvor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a sunt alocate 
pentru acoperirea parţială  a 
cheltuielilor organizaţiilor 
apartinand minorităţilor 
naţionale,  pentru programe şi 
proiecte interetnice, proiecte de 
comunicare şi informare publică,  
nu pentru susţinerea cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
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nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. 

308 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Anexa 3/13/02a – cu suma de 
5.000 lei  pentru reabilitare Parohia 
Ortodoxa Blaj – Izvoarele, Judeţul 
Alba.  

 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Clement 
Negrut  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrari de 
reparatii la biserica. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

309 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Anexa 3/13/02a – cu suma de 
20.000 lei  pentru reparatii si 
amenajari curente la biserica Sf. 
Nicolae, parohia Mischi, Comuna 
Mischi, Judeţul Dolj 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Dascălu 

Biserica necesită lucrări de 
întreţinere şi raparaţii, fiind într-o 
stare avansată de degradare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
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Constantin urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

310 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Anexa 3/13/02a – cu suma de 
80.000 lei  pentru reparatii si 
amenajari curente la biserica Sf. 
Dumitru, parohia Mlecăneşti, 
Comuna Mischi, Sat Mlecăneşti, 
Judeţul Dolj. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Dascălu 
Constantin 

Biserica necesită lucrări de 
întreţinere şi raparaţii, fiind într-o 
stare avansată de degradare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

311 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Anexa 3/13/02a – cu suma de 
200.000 lei  pentru continuarea 
construcţiei la biserica Sfinţii Martiri 
Brâncoveni, parohia Craiova Sud, 
Municipiul Craiova, Judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 

Biserica necesită fonduri prentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
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Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Dascălu 
Constantin 

aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

312 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Anexa 3/13/02a – cu suma de 
100.000 lei  pentru Biserica 
Penticostală Gloria Bujac Arad. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Boghicevici 
Claudia 

Se solicită admiterea 
amendamentului  pentru lucrări de 
modernizare şi extindere  a 
bisericii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

313 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Anexa 3/13/02a – cu suma de 
80.000 lei  pentru reabilitarea 
Bisericii “Izvorul Tămăduirii”,  
Oraşul Iaşi,  Judeţul Iaşi. 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finalizarea 
constructiei acestei biserici.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
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Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Autori: Deputat PD-L Nicuşor 
Păduraru 

 

De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

314 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Anexa 3/13/02a – cu suma de 
300.000 lei  pentru reparatii si 
amenajari curente la biserica „Sf. 
Cuvioasă Paraschieva”, parohia 
Coleneştii de Sus, Sat Bărbuleşti, 
Comuna Coloneşti, Judeţul Olt 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Stan Nicolae 
 

Biserica necesită lucrări de 
întreţinere şi reparaţii, fiind într-o 
stare avansată de degradare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

315 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Anexa 3/13/02a – cu suma de 
18.000 lei  pentru placarea interioara 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
obictivului in curs de executie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 186 -

a pardoselii Bisericii Crestin 
Ortodoxe Sfantii Arhangheli Mihail 
si Gavril din com. Sirna, sat. Sirna, 
Judetul Prahova. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Ionescu 
George 
 

Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

316 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Anexa 3/13/02a – cu suma de 
10.000 lei  pentru continuare 
constructie Bisericii Crestin 
Ortodoxe Sfantul Ierarh Nicolae din 
com. Targsorul Vechi, sat. Stresnic,  
Judetul Prahova 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Ionescu 
George 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
obictivului in curs de executie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

317 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul Se propune suplimentarea bugetului Se solicită admiterea Se propune respingerea 
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General al Guvernului Secretariatului General al Guvernului 
la Anexa 3/13/02a – cu suma de 
23.000 lei  pentru placare interioara a 
pardoselii Bisericii Crestin Ortodoxe 
Sfantul Nicolae din com. Targsorul 
Vechi, sat. Targsorul Vechi, Judetul 
Prahova. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Ionescu 
George 

amendamentului pentru finantarea 
obictivului in curs de executie. 
 

amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

318 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Anexa 3/13/02a – cu suma de 
10.000 lei pentru continuare 
constructie Bisericii Crestin 
Ortodoxe Sfanta Treime din com. 
Barcanesti, sat. Tatarani, Judetul 
Prahova. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Ionescu 
George 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
obictivului in curs de executie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
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 nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

319 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Anexa 3/13/02a – cu suma de 
18.000 lei  pentru placarea interioara 
a pardoselii Bisericii Crestin 
Ortodoxe Sfanta Treime din com. 
Sirna, sat. Varnita, Judetul Prahova. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Ionescu 
George 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
obictivului in curs de executie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

320 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Anexa 3/13/02a – cu suma de 
23.000 lei  pentru placarea interioara 
a pardoselii Bisericii Crestin 
Ortodoxe Sfantul Ierarh Nicolae din 
com. Brazi, sat. Negoiesti, Judetul 
Prahova. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
obictivului in curs de executie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
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Autori: Deputat PD-L Ionescu 
George 
 
 
 

urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

321 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Anexa 3/13/02a – cu suma de 
5.000 lei  pentru reparatii la Biserica 
Apostolica Penticostala Betleem din 
com. Targsorul Vechi Judetul 
Prahova, Comunitatea regionala 
Penticostala Brasov. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Ionescu 
George 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
obictivului in curs de executie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

322 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Anexa 3/13/02a – cu suma de 
34.000 lei  pentru placare interioara a 
pardoselii Bisericii Crestin Ortodoxe 
Inaltarea Maicii Domnului din com. 
Pucheni, sat. Pietrosani, Judetul 
Prahova. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
obictivului in curs de executie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
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Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Ionescu 
George 
 
 

aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

323 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Anexa 3/13/02a – cu suma de 
10.000 lei  pentru continuare 
constructie a  Bisericii Crestin 
Ortodoxe Adormirea Maicii 
Domnului, Com. Tinosul, Sat. 
Pisculesti , Judetul Prahova. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Ionescu 
George 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
obictivului in curs de executie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

324 Anexa nr.3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa 3/13/02,  cu suma 
de 300.000 RON pentru finalizarea 
construcţiei Catedralei Episcopale 
„Învierea Domnului” din 
Caransebeş, judeţul Caraş-

Se solicită admiterea 
amendamentului în vederea 
finalizării constructiei Catedralei 
Episcopale „Învierea Domnului” 
din Caransebeş deoarece aceasta 
reprezintă un important obiectiv 
spiritual şi cultural al municipiului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
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Severin. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Deputat PD-L Gheorghe 
Hogea 
 
 

Caransebeş. 
 

va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea,amendamentul este 
greşit formulat, întrucât sumele 
înscrise în Anexa nr.3/13/02a nu 
sunt alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
 

325 Anexa nr.3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu următoarele sume : 
 
1. 30.000 RON pentru biserica 
ortodoxă din satul Glodenii 
Gândului, comuna Ţibăneşti, judeţul 
Iaşi. 
2. 10.000 RON pentru biserica 
ortodoxă din satul Văleni, 
comunaŢibăneşti, judeţul Iaşi. 
3. 10.000 RON pentru biserica 
ortodoxă din satul Războieni, 
comunaŢibăneşti, judeţul Iaşi. 
4. 20.000 RON pentru biserica 
ortodoxă din satul Grieşti, 
comunaŢibăneşti, judeţul Iaşi. 
5. 10.000 RON pentru biserica 
ortodoxă din satul Recea, 
comunaŢibăneşti, judeţul Iaşi. 
6. 15.000 RON pentru biserica 
ortodoxă din satul Jigoreni, 
comunaŢibăneşti, judeţul Iaşi. 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reparaţii şi 
întreţinerea curentă a acestor 
biserici. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, mentionam ca 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
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7. 10.000 RON pentru biserica 
ortodoxă din satul Vadul Vejei, 
comuna Tibana, judeţul Iaşi. 
8. 20.000 RON pentru biserica 
ortodoxă din satul Gârbeşti, comuna 
Tibana, judeţul Iaşi. 
9. 15.000 RON pentru biserica 
ortodoxă din satul Domniţa, comuna 
Tibana, judeţul Iaşi. 
10. 5000 RON pentru biserica 
ortodoxă din satul Alexeni, comuna 
Tibana, judeţul Iaşi. 
11. 15.000 RON pentru biserica 
ortodoxă din satul Voineşti, 
comunaVoineşti, judeţul Iaşi. 
12. 15.000 RON pentru biserica 
ortodoxă din satul Lungeni, 
comunaVoineşti, judeţul Iaşi. 
13. 15.000 RON pentru biserica 
ortodoxă din satul Schitu 
Stavnic,comunaVoineşti, judeţul Iaşi.
14. 15.000 RON pentru biserica 
ortodoxă din satul Bâcu, comuna 
Ipatele, judeţul Iaşi. 
15. 15.000 RON pentru biserica 
ortodoxă din satul Cuza Vodă, 
comuna Ipatele, judeţul Iaşi. 
16. 15.000 RON pentru biserica 
ortodoxă din satul Bogdăneşti, 
comuna Horleşti, judeţul Iaşi. 
17. 15.000 RON pentru biserica 
ortodoxă din satul Scoposeni, 
comuna Horleşti, judeţul Iaşi. 
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18. 15.000 RON pentru biserica 
catolică din satul Horleşti, comuna 
Horleşti, judeţul Iaşi. 
19. 10.000 RON pentru biserica 
ortodoxă de rit vechi din satul  
Tansa, comunaTansa, 
judeţul Iaşi. 
20. 10.000 RON pentru biserica 
ortodoxă din satul Suhuleţ, 
comunaTansa, judeţul Iaşi. 
21. 15.000 RON pentru biserica 
ortodoxă din satul Mănăstirea 
comuna Dăgâţa, judeţul Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Deputat PD-L Petru Movilă 

326 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului  
Secretariatului General al Guvernului 
la Anexa nr. 3/13/02a – cu suma de 
80 mii lei pentru Parohia Ortodoxă, 
Biserica Trei Ierarhi, Ploieşti, str. 
Baraolt, judeţul Prahova 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L: Roberta Alma 
Anastase 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
cheltuielilor de finalizare a 
construcţiei Bisericii Ortodoxe Trei 
Ierarhi din Ploieşti, str. Baraolt, 
judetul Prahova. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat Fondul 
de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului  se utilizeaza dupa 
aprobarea legii bugetare, pe baza 
de hotarari ale Guvernului  si 
numai pentru situatii urgente sau 
neprevazute, potrivit Legii 
finantelor publice,  nr.500/2002, 
cu modificarile ulterioare. 
De asemenea, amendamentul 
este greşit formulat, întrucât 
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
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cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor.    

327 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Anexa 3/13/02a – cu suma de 20 
mii lei pentru Parohia Ortodoxă, 
Biserica Inălţarea Domnului - 
Eroilor, str. Gheorghe Grigore 
Cantacuzino, nr. 259 A, Ploieşti, 
judeţul Prahova 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
Autori: Deputat PD-L: Roberta Alma 
Anastase 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
cheltuielilor de finalizare a 
lucrărilor exterioare ale Bisericii 
Ortodoxe Inălţarea Domnului - 
Eroilor, str. Gheorghe Grigore 
Cantacuzino, nr. 259 A, Ploieşti, 
judeţul Prahova. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat Fondul 
de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului  se utilizeaza dupa 
aprobarea legii bugetare, pe baza 
de hotarari ale Guvernului  si 
numai pentru situatii urgente sau 
neprevazute, potrivit Legii 
finantelor publice,  nr.500/2002, 
cu modificarile ulterioare. 
De asemenea, este de mentionat 
faptul ca sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a la bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 

328 Anexa nr.3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei 827 mii 
lei la titlul 59 Alte cheltuieli, art.12 
Susţinerea cultelor pentru: 
- Construirea Paraclisului Bisericii 
„Adormirea Maicii Domnului”din 
Brăteşti, Stolniceni, judeţul Iaşi  
- Alocare fonduri pentru construirea 
Bisericii cu hramul „Trei Ierarhi – 
Vasile, Grigore şi Ioan” Lipoveneşti, 

 Se propune respingerea 
amendamentului sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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judeţul Iaşi 
- Renovarea Bisericii Catolice – sat 
Căzăneşti, jud. Iaşi 
- Restaurarea Bisericii Monument – 
Ion Neculce, tip corabie, judeţul Iaşi 
– proiect depus la Ministerul Culturii 
şi Cultelor 
- Renovarea Bisericii cu hramul 
„Sfinţilor Arhangheli Mihail şi 
Gavril” datând din 1777, Costeşti, 
judeţul Iaşi 
- Reabilitarea acoperiş Biserica 
„Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril, 
Balş, judeţul Iaşi 
- Renovarea picturii interioare 
Biserica „Sfântul Andrei” sat Coasta 
Măgurii, judeţul Iaşi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
Autori: Deputat PSD+PC Vasile 
Mocanu 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, mentionam ca 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
 

329 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la anexa 3/13/02 A   cu suma de:  

1.  20.000 lei  Reparatii la 
biserica parohiei “Izvorul 
Tamaduirii”- sat Balaneasa com. 
Livezi 
 
2. 20.000 lei Construirea  
bisericii  “Intrarea Maicii 
Domnului in Biserica” sat 

 
 
 
1.Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
cheltuielilor de reabilitare Parohia 
„Izvorul Tamaduirii” din sat 
Balaneasa, com. Livezi 
2. Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
unor cheltuieli la construirea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat Fondul 
de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului  se utilizeaza dupa 
aprobarea legii bugetare, pe baza 
de hotarari ale Guvernului  si 
numai pentru situatii urgente sau 
neprevazute, potrivit Legii 
finantelor publice,  nr.500/2002, 
cu modificarile ulterioare. De 
asemenea, mentionam ca 
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Prajoaia, com Livezi 
 
 
3. 15.000 lei Reparatii la  biserica 
“Cuvioasa Parascheva”  sat 
Scariga, com. Livezi 
 
 
 
4. 15.000 lei Reparatii la biserica  
“ SF. Dumitru” sat Poiana, 
com.Livezi 
 
 
 
5. 25.000 lei Construirea bisericii 
„ SF Gheorghe”, sat Livezi, com 
Livezi 
 
6. 50.000 lei  Reparatii  la 
biserica parohiei “SF. 
NICOLAE”-ONESTI Bacau 
 
7.  60.000 lei Construire bisericii 
paohiei “SF.Imparati Constantin 
si Elena” ONESTI Bacau 
 
 
 
8. 50.000 lei Construire bisericii 
“Nasterea Maicii Domnului” 
parohia “MAL” ONESTI Bacau 
 

bisericii„Intrarea Maicii Domnului 
in Biserica”, din sat Prajoaia, com. 
Livezi 
3. Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
unor cheltuieli din investitia 
reparatia bisericii „Cuvioasa 
Parascheva” din sat Scariga, com. 
Livezi 
4. Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
unor cheltuieli din investitia 
reparatia bisericii „SF. Dumitru”, 
din sat Poiana, com Livezi, jud. 
Bacau. 
5. Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
asezemintulu din parohia „SF 
Gheorghe” , sat Livezi, com. Livezi 
6. Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
cheltuielilor de reabilitare Parohia 
„SF. Nicolae” Onesti, jud. Bacau 
7. Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
unor cheltuieli din investitia 
„construirea bisericii SF Imparati 
Constantin si Elena”, Onesti , jud. 
Bacau. 
8. Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
unor cheltuieli din investitia 
„constructia bisericii Nasterea 

amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
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9. 15.000 lei Reparatii la  biserica  
“ SF. Imparati Constantin si 
Elena”din parohia Dumbrava,  
com.Gura Vaii,Bacau 
 
 
10. 30.000 lei Reparatii la 
biserica „SF Imparati Constantin 
si Elena „ din parohia 
Paltinata,com. Gura Vaii, Bacau 
 
 
11. 15.000 lei   Reparatii la 
biserica “SF Treime” – 
sat.Motocesti, parohia Patrascani, 
com Gura Vaii, Bacau 
 

 
12. 15.000 lei  Reparatii la 
biserica parohiei “SF Voievozi 
Mihail si Gavril „ sat Bratila, 
com Helegiu, Bacau 
 
13. 15.000 lei Reparatii la 
biserica parohiel „Adormirea 
Maicii Domnului” sat Bratila, 
com Helegiu, Bacau 
 
 
14. 15.000 lei Reparatii la  
biserica “SF Dimitrie Izvoritorul 

Maicii Domnului” din parohia 
mal,Onesti ,jud. Bacau. 
9. Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
unor cheltuieli pentru reparatii la 
biserica SF imparati Constantin si 
Elena” din parohia Dumbrava, com 
Gura Vaii, Bacau.  
10. Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
unor cheltuieli de reparatii la 
biserica „SF Imparati Constantin si 
Elena”din parohia Paltinata, com 
Gura Vaii, jud. Bacau. 
11. Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
unor cheltuieli de reparatii la 
biserica „SF Treime”, sat 
Motocesti, parohia Patrascani, 
com.Gura Vaii, jud. Bacau. 
12. Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
cheltuielilor de reabilitare Parohia 
„SF Voievozi Mihail si Gavril” sat 
Bratila, com. Helegiu 
13. Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
unor cheltuieli de reabilitare la 
parohia „Adormirea Maicii 
Domnului” ,sat Bratila, com 
Helegiu, Bacau. 
14. Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
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de Mir”, mun. Onesti, jud Bacau 
 
 
15. 20.000 lei Reparatii la 
biserica  “ SF. Dumitru” sat 
Boiste,com Caiuti jud. Bacau 
 

 
16. 15.000 lei Reparatii la 
biserica parohiei “SF Voievozi 
Mihail si Gavril „ sat Albele , 
com Birsanesti, Bacau 
 
 
17. 60.000 lei  Reparatii la 
biserica parohiei “SF Neculai”, 
mun. Onesti Bacau 
 
18. 140.000 lei Reparatii la 
biserica parohiei “SF Petru si 
Pavel”, cartier Boiste, oras 
Darmanesti 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Senator Nistor Vasile PD-L 
şi Deputat  Vreme Valerian PD-L 

unor cheltuieli de reparatii la 
parohia „SF Dimitrie Izvoritorul de 
Mir”, mun Onesti, jud Bacau  
15. Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
unor cheltuieli de reparatii la 
parohia „SF Dumitru” sat Boiste, 
com Caiuti, jud. Bacau. 
16. Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
unor cheltuieli de reparatii la 
parohia „SF Voievozi Mihail si 
Gavril” sat Albele, com Birsanesti, 
Bacau. 
17. Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
cheltuielilor de reabilitare Parohia 
„SF Neculai”, mun. Onesti, Bacau 
18. Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
unor cheltuieli de reparatii la 
parohia „SF Petru si Pavel” cartier 
Boiste, oras Darmenesti 
 

330 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la anexa 3/13/02a   cu suma de:  

1.  10.000 RON  pentru  

 
 
 
1. Se solicită admiterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat este  
greşit formulat,  sumele înscrise 
în Anexa nr.3/13/02a sunt 
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Reabilitare Parohia Sfântul Ioan 
Botezătorul, comuna Gheraseni, 
Satul Cremenea, Judeţul Buzău; 
 
2. 10.000 lei pentru  Reabilitare 
Parohia Sfinţii Mihail şi Gavrilă, 
comuna Gheraseni, Satul Sudiţi, 
Judeţul Buzău; 

 
3. 15.000 lei pentru  Reabilitare 
Parohia Smârdan, comuna 
Brădeanu, Satul Smârdan, 
Judeţul Buzău; 

 
4. 15.000 lei pentru  Reabilitare 
Parohia Sfântul Dumitru, 
comuna Ţintesti, Satul Maxenu, 
Judeţul Buzău; 
 
5. 10.000 lei pentru  Reabilitare 
Parohia Pietrosu, Satul Pietrosu, 
comuna Costeşti, Judeţul Buzău; 
 
 
6. 10.000 lei  pentru  Reabilitare 
Parohia Sfânta Treime, Satul 
Budişteni, comuna Costeşti, 
Judeţul Buzău; 
 
7.  10.000 lei pentru  Reabilitare 
Parohia Poşta, Satul Poşta, 
comuna Cilibia, Judeţul Buzău; 
 

amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un  Stadiu 
avansat de degradare  
 
2. Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un  Stadiu 
avansat de degradare  
 
3. Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un  Stadiu 
avansat de degradare  
 
4. Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un  Stadiu 
avansat de degradare  
 
5. Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un  Stadiu 
avansat de degradare  
 
6. Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un  Stadiu 
avansat de degradare  
 
7. Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un  Stadiu 
avansat de degradare  

alocate pentru acoperirea 
partiala  a cheltuielilor 
organizatiilor apartinand 
minoritatilor nationale si nu 
pentru sustinerea cultelor.   De 
asemenea, Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia 
Guvernului  se utilizeaza dupa 
aprobarea legii bugetare, pe baza 
de hotarari ale Guvernului  si 
numai pentru situatii urgente sau 
neprevazute, potrivit Legii 
finantelor publice,  nr.500/2002, 
cu modificarile ulterioare. 
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8. 10.000 lei pentru  Reabilitare 
Parohia Limpeziş, Satul 
Limpeziş, comuna Movila 
Banului, Judeţul Buzău; 
 
9. 15.000 lei pentru  Reabilitare 
Parohia Cioranca, Satul 
Cioranca, comuna Movila 
Banului, Judeţul Buzău; 

 
10. 10.000 lei pentru  Reabilitare 
Parohia Movila Banului, comuna 
Movila Banului, Judeţul Buzău; 
 
 
11. 10.000 lei   pentru  
Reabilitare Parohia Movila Oii, 
Satul Movila Oii, comuna 
Cilibia, Judeţul Buzău; 

 
12. 10.000 lei  pentru  
Reabilitare Parohia Gălbinaşi, 
comuna Gălbinaşi, Judeţul 
Buzău; 
 
13. 10.000 lei pentru  Reabilitare 
Parohia Sfinţii Impăraţi 
Constantin şi Elena- Bentu, Satul 
Bentu, comuna Gălbinaşi, 
Judeţul Buzău; 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 

 
8. Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un  Stadiu 
avansat de degradare  
 
9. Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un  Stadiu 
avansat de degradare 
  
10. Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un  Stadiu 
avansat de degradare 
 
11. Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un  Stadiu 
avansat de degradare 
 
12. Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un  Stadiu 
avansat de degradare 
 
13. Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un  Stadiu 
avansat de degradare 
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rezervă al Guvernului 
 
Autor: Deputat PD-L Alecu Valeriu  

331 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la anexa 3/13/02a   cu suma de:  

1.  20.000 RON  pentru  
reabilitare Biserica Ortodoxa 
Adormirea Maicii Domnului, 
comuna 1 Decembrie,  judetul 
Ilfov; 
 
2. 15.000 RON pentru  pentru  
reabilitare Biserica Ortodoxa Sf. 
Gheorghe, comuna Copaceni,  
judetul Ilfov; 

 
3. 15.000 RON pentru  pentru  
reabilitare Biserica Ortodoxa Sf. 
Dumitru, comuna Copaceni,  
judetul Ilfov; 

 
4. 20.000 RON pentru  
reabilitare Biserica Ortodoxa Sf. 
Parascheva din localitatea 
Manolache,  comuna Glina,  
judetul Ilfov; 
 
5. 20.000 RON pentru reabilitare 
Biserica Ortodoxa Sf. Nicolae, 
comuna Berceni,  judetul Ilfov; 
 
 

 
 
 
1. Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
bisericii deoarece are un  stadiu 
avansat de degradare  
 
 
2. Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
bisericii deoarece are un  stadiu 
avansat de degradare  
 
3. Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
bisericii deoarece are un  stadiu 
avansat de degradare  
 
4. Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
bisericii deoarece are un  stadiu 
avansat de degradare  
 
 
5. Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
bisericii deoarece are un  stadiu 
avansat de degradare  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale, pentru proiectele si 
programele de comunicare si 
imagine a Romaniei si nu pentru 
sustinerea cultelor. 
De asemenea, Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia 
Guvernului  se utilizeaza dupa 
aprobarea legii bugetare, pe baza 
de hotarari ale Guvernului  si 
numai pentru situatii urgente sau 
neprevazute, potrivit Legii 
finantelor publice,  nr.500/2002, 
cu modificarile ulterioare. 
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6. 10.000 RON pentru  
constructie Biserica Ortodoxa 
Campulungeanca din comuna 
Margaritesti,  judetul Buzau; 
 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Deputat PD-L Mircea Marin  

6. Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
bisericii deoarece are un  stadiu 
avansat de degradare  
 
 

332 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 100.000 RON  pentru 
consolidarea şi restaurarea 
obiectivului de patrimoniu Troiţele 
din Şcheii Brasovului, municipiul 
Brasov, Judeţul Braşov. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Deputat PD-L Gabriel 
Andronache  

 
 
 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru restaurarea 
troiţelor din Şcheii Brasovului, 
aflate în domeniul public al 
municipiului Braşov având în 
vedere stadiul avansat de degradare 
în care acestea se află în 
prezent.Ele fac parte din obiectivele 
turistice de importanţă maximă din 
municipiul Braşov. 
 

În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. De asemenea, sumele 
înscrise în Anexa nr.3/13/02a 
sunt alocate pentru acoperirea 
partiala  a cheltuielilor 
organizatiilor apartinand 
minoritatilor nationale, pentru 
proiectele si programele de 
comunicare si imagine a 
Romaniei si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
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333 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa 3/13/02a, cu suma 
de 25.000 RON  pentru construcţia 
clopotniţei şi a capelei Parohiei 
Adormirea Maicii Domnului, 
Ploieşti, Judeţul Prahova 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Deputat PD-L Sever 
Voinescu  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru construcţia 
acestui obiectiv de mare importanţă 
pentru comunitatea locală. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

334 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 700.000 RON  pentru 
reparatii si amenajari la complexul 
Arhiepiscopiei Ramnicului, 
Municipiul Râmnicul Vâlcea  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Senator PD-L Dorel Jurcan, 
Deputat PD-L Sorin Zamfirescu si 
Deputat PD-L Samoil Vilcu  

Complexul Arhiepiscopal de la 
poalele Capelei din municipiul 
Ramnicu Valcea necesita reparatii 
urgente fiind printre primele cladiri 
si Catedrale Episcopale din Tara 
Romaneasca, denumita inca in  sec 
XIV  Episcopia Ramnicului si 
Noului Severin.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel, 
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale, pentru proiectele si 
programele de comunicare si 
imagine a Romaniei si nu pentru 
sustinerea cultelor. 
 

335 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul Se propune suplimentarea bugetului  În ceea ce priveşte sursa de 
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General al Guvernului Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere si Religie cu suma de: 

- 149.000 RON pentru 
continuarea lucrarilor de 
constructie a Parohiei 
Ortodoxe din comuna Atel  
Judeţul Sibiu 

- 39.000 RON pentru lucrari 
de reabilitare a Parohiei 
Ortodoxe din Satul Valea 
Lunga Comuna Dirlos 
Judetul Sibiu. 

- 72.000 RON pentru 
amenajarea unei sali de curs 
la subsolul Parohiei Ortodoxe 
Sfanta TreimeII din Cartier 
Vitrometan Municipiul 
Medias Judetul Sibiu. 

- 20 000 RON pentru lucrari 
de reabilitare a Parohiei 
Ortodoxe „Buna Vestire” din 
Municipiul Medias Judetul 
Sibiu. 

- 20 000 RON pentru lucrari 
de reabilitare a Catedralei 
Ortodoxe din  Municipiul 
Medias Judetul Sibiu. 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Deputat PD-L Roman 

 
 
 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrarilor de constructie. 
 
 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrarilor de reabilitare. 
 
 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrarilor de amenajare. 
 
 
 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrarilor de reabilitare. 
 
 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrarilor de reabilitare. 
 

finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
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Gheorghe  
336 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 

General al Guvernului 
Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatul General al Guvernului 
la anexa nr. 3/13/02a  cu suma de: 

- 35.000 RON pentru lucrări de 
reparaţii şi întreţinere curentă 
la Catedrala Sfântul Ioan 
Botezătorul din mun. Ploieşti,  
B-dul Independenţei nr.12 A. 

 
- 25.000 RON pentru lucrări de 

reparaţii şi întreţinere curentă 
la Biserica Sfânta Vineri din 
mun. Ploieşti, Str.Neagoe 
Basarab 12. 

 
- 100.000 RON pentru lucrări de 

reparaţii şi întreţinere curentă 
la Biserica Acoperământul 
Maicii Domnului din mun. 
Ploieşti, Str. Cameliei. 

- 25.000 RON pentru lucrări de 
reparaţii şi întreţinere curentă 
la Biserica Sf.Împăraţi din 
mun. Ploieşti, Str. 
I.L.Caragiale nr.9 

 
- 100.000 RON pentru lucrări 

de reparaţii şi întreţinere 
curentă la Biserica Sf.Andrei 
din mun. Ploieşti, Str. Andrei 
Mureşanu 

 

 
 
 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
şi întreţinerea acestui locaş de cult, 
având în vedere stadiul de 
degradare în care se află. 
 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
şi întreţinerea acestui locaş de cult, 
având în vedere stadiul de 
degradare în care se află. 
 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
şi întreţinerea acestui locaş de cult, 
având în vedere stadiul de 
degradare în care se află. 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
şi întreţinerea acestui locaş de cult, 
având în vedere stadiul de 
degradare în care se află. 
 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
şi întreţinerea acestui locaş de cult, 
având în vedere stadiul de 
degradare în care se află. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 
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- 15.000 RON  pentru lucrări 
de reparaţii şi întreţinere 
curentă la Biserica Sf. Treime 
din mun. Ploieşti, Str. Traian 
nr.24 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Deputat PD-L Sava Andrei 
Valentin  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
şi întreţinerea acestui locaş de cult, 
având în vedere stadiul de 
degradare în care se află. 
 
 
 
 
 
 
 

337 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatul General al Guvernului 
la anexa 3/13/02a cu suma de: 

- 25.000 RON reprezentind 
lucrari de finisare exterioara 
la Parohia Ortodoxa,  Sf. 
Mucenic Antim, municipiul 
Galaţi, cartier Micro 13. 

- 25.000 RON pentru 
reabilitarea Bisericii  “Sfântul 
Mare Mucenic Dimitrie”, 
Micro 39 B, Galaţi, jud. 
Galaţi.  

- 70.000 RON reprezentind 
lucrari de finisare exterioara 
la Parohia Ortodoxa Sfintul 
Arhidiacon Stefan, 
municipiul Galaţi, cartier 
Micro 40, strada Victor 
Papilian nr.7bis; 

 

 
 
 
Se solicita admiterea 
amendamentului dat fiind stadiul 
final de executie 
 
 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finalizarea 
acestei biserici având în vedere 
gradul avansat al lucrărilor. 
 
Se solicita admiterea 
amendamentului dat fiind stadiul 
final de executie 
 
 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a sunt alocate 
pentru acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Deputat PD-L Boldea Mihail 

nationale, pentru proiectele si 
programele de comunicare si 
imagine a Romaniei si nu pentru 
sustinerea cultelor. 
 

338 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatul General al Guvernului 
la anexa 3/13/02a cu suma de: 

- 25.000 RON pentru  Parohia 
Ortodoxă Română Sfântul 
Arhanghel Mihail, str. 
Dâmboviţei f.n., municipiul 
Cluj-Napoca judeţul Cluj.  

- 20.000 RON pentru  Parohia 
Ortodoxă Română Gherla I,  
judeţul Cluj.  

- 50.000 RON pentru   Parohia 
Ortodoxă Română Sfântul 
Toma, str. Dorobanţilor nr. 
37, municipiul Cluj-Napoca,  
judeţul Cluj.  

- 50.000 RON pentru   Parohia 
Ortodoxă Română Sfântul 
Dumitru, str. Tache Ionescu, 
municipiul Cluj-Napoca,  
judeţul Cluj.  

- 25.000 RON pentru   Parohia 
Ortodoxă Română 
Întâmpinarea Domnului, str. 
Dionisie Roman, municipiul 
Cluj-Napoca,  judeţul Cluj.  

 
Sursa de finanţare: Fondul de 

 
 
 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor la această biserică. 
 
 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestui lăcaş de cult. 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestui lăcaş de cult. 
 
 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestui lăcaş de cult. 
 
 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestui lăcaş de cult. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel, 
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale, pentru proiectele si 
programele de comunicare si 
imagine a Romaniei si nu pentru 
sustinerea cultelor. 
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rezervă al Guvernului 
 
Autor: Deputat PD-L Petru Călian 

339 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatul General al Guvernului 
la anexa 3/13/02a cu suma de: 

- 15.000 RON pentru Biserica 
Ortodoxa Romana 
„Coborarea Sfantului Duh”, 
str.Meteor, nr.6-8, Zorilor, 
Cluj 

- 25.000 RON pentru  Biserica 
Ortodoxă Română „Sfantul 
Apostol si Evanghelist 
Matei”, str. Mehedinti, 
Manastur, Cluj. 

- 25.000 RON pentru Parohia 
Greco Catolica Cluj 3 
„Schimbarea la Fata”, 
Eroilor, nr.10, Cluj 

- 25.000 RON pentru Parohia 
Greco Catolica Manastur 1 
Vest, Cluj 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Senator PD-L Mihail Hardau 

 
 
 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrarilor de constructie. 
 
 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrarilor de constructie. 
 
 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
achiziţionare mobilier 
 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reparatii, 
achizitionare mobilier. 
 
 
 

În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
De asemenea, sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a sunt alocate 
pentru acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale, pentru proiectele si 
programele de comunicare si 
imagine a Romaniei si nu pentru 
sustinerea cultelor. 
 

340 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatul General al Guvernului 
la anexa 3/13/02a cu suma de: 

- 50.000 RON  pentru 
reabilitare casa mortuara, la 

 
 
 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel, 
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
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Parohia Buna Vestire, str 
Florilor, Bacau, Judeţul 
Bacau 

- 50.000 RON pentru 
reabilitare pardoseala interior, 
la Parohia Izvoare, str 
Veronica Micle, Bacau, 
Judeţul Bacau 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Deputat PD-L Adrian 
Popescu 

acestei biserici având în vedere 
stadiul avansat de degradare. 
 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestei biserici având în vedere 
stadiul avansat de degradare. 
 
 

acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale, pentru proiectele si 
programele de comunicare si 
imagine a Romaniei si nu pentru 
sustinerea cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

341 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatul General al Guvernului 
cu suma de: 

-  60.000 RON  pentru Biserica 
„Sf. Vineri” şi „Sf. Alexandru” 
din cartierul Alexandru cel 
Bun, Iasi  

 
 
 
 
- 60.000 RON pentru Biserica 

"Învierea Domnului", Cartier 

 
 
 
Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
cheltuielilor pentru continuarea 
lucrarilor de constructie la lăcaşul 
de cult aflat în stadiul de construire. 
Aceasta biserica este situata in 
Mun. Iasi in unul din cartierele cele 
mai defavorizate  
Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finantarea 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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Dacia, Iasi  
 
 
 
 
 

- 60.000 RON pentru Biserica 
„Sf. Apostol Toma”, Cartier 
Alexandru cel Bun, Iasi 

 
 
 
 

- 60.000 RON pentru Biserica 
„Adormirea Maicii 
Domnului”, Cartier Galata, 
Iasi 

 
 
 
 

- 60.000 RON pentru Biserica 
„Sf. Ierarh Nectarie”, „Sf. 
Prooroc Ilie” şi „Naşterea 
Maicii Domnului”, Cartier 
Alexandru cel Bun, Iasi 

 
 
 
 
 
 
 

cheltuielilor pentru continuarea 
lucrarilor de constructie la lăcaşul 
de cult aflat în stadiul de construire. 
Aceasta biserica este situata in 
Mun. Iasi in unul din cartierele cele 
mai defavorizate  
 
Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
cheltuielilor pentru continuarea 
lucrarilor de constructie la lăcaşul 
de cult aflat în stadiul de construire. 
Aceasta biserica este situata in 
Mun. Iasi in unul din cartierele cele 
mai defavorizate 
Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
cheltuielilor pentru continuarea 
lucrarilor de constructie la lăcaşul 
de cult aflat în stadiul de construire. 
Aceasta biserica este situata in 
Mun. Iasi in unul din cartierele cele 
mai defavorizate 
Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
cheltuielilor pentru continuarea 
lucrarilor de constructie la lăcaşul 
de cult aflat în stadiul de construire. 
Aceasta biserica este situata in 
Mun. Iasi in unul din cartierele cele 
mai defavorizate 
 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Deputat PD-L Daniel Oajdea 

342 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, Anexa nr.3/13/02a,  cu 
suma de 50.000 lei pentru reparaţii 
curente la Biserica „Schimbarea la 
Faţă” din municipiul Hunedoara. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
  
Autor: Deputat PD-L Viorel Arion  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestui lăcaş de cult având în 
vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel, 
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale, pentru proiectele si 
programele de comunicare si 
imagine a Romaniei si nu pentru 
sustinerea cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

343 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, Anexa nr.3/13/02a, cu 
suma de 50.000 lei pentru reparaţii 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestui lăcaş de cult având în 
vedere stadiul avansat de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
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curente la Catedrala ” Sfinţii 
Împăraţi Constantin şi Elena ’’  din 
municipiul Hunedoara. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
  
Autor: Deputat PD-L Viorel Arion 

degradare. nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

344 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, Anexa 3/13/02a, cu 
suma de 50.000 lei pentru bunuri şi 
servicii pentru întreţinere şi 
funcţionare la Biserica ”Sfânta 
Treime-Micro 6”, din municipiul 
Hunedoara. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
  
Autor: Deputat PD-L Viorel Arion 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
şi întreţinerea acestui lăcaş de cult 
având în vedere stadiul în care se 
află. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
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dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

345 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a, cu suma de 50.000 
lei pentru reparaţii curente la 
Biserica Greco-catolică „Sfânta 
Treime” din municipiul Hunedoara. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
  
Autor: Deputat PD-L Viorel Arion 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestui lăcaş de cult având în 
vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

346 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul Se propune suplimentarea bugetului Se solicită admiterea Se propune respingerea 
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General al Guvernului Secretariatului General al Guvernului 
Anexa 3/13/02a, cu suma de 50.000 
lei pentru bunuri şi servicii pentru 
întreţinere şi funcţionare la Catedra 
Eroilor, din municipiul Hunedoara. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
  
Autor: Deputat PD-L Viorel Arion 

amendamentului pentru reabilitarea 
şi întreţinerea acestui lăcaş de cult 
având în vedere stadiul în care se 
află. 
 

amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

347 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
Anexa 3/13/02a, cu suma de 50.000 
lei pentru reparaţii curente la 
Biserica Sfinţii Petru şi Pavel din 
Pestişu Mare, municipiul Hunedoara. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestui lăcaş de cult având în 
vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
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Autor: Deputat PD-L Viorel Arion finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

348 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului,  cu suma de 50.000 
RON pentru Biserica Adventistă de 
Ziua a-7-a, municipiul Hunedoara 

 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: Deputat PD-L Viorel Arion 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestui lacas de cult având în 
vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

349 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului,  cu suma de 50.000 
RON pentru Biserica Maranata din 
municipiul Hunedoara 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestui lacas de cult având în 
vedere stadiul avansat de 
degradare. 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: Deputat PD-L Viorel Arion  

 suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

350 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului,  cu suma de 500.000 
RON pentru Episcopia Devei si 
Hunedoarei 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: Deputat PD-L Viorel Arion  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru salarizarea 
noilor posturi necesare bunei 
functionari a Episcopiei Devei si 
Hunedoarei,recent infiintata 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

351 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, la anexa 3/13/02a,  cu 
suma de 300.000 RON pentru  
Reabilitare Parohia Târca Vitan, 
Sector 3, Bucureşti; 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un  Stadiu 
avansat de degradare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Petrescu 
Cristian 

cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

352 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, la anexa 3/13/02a,  cu 
suma de 300.000 RON pentru 
reabilitarea BISERICII IZVORUL 
TĂMĂDUIRII, PAROHIA 
DOMNEŞTI DE JOS, comuna 
Domneşti, Judeţul Ilfov 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Mihaela Ioana 
Şandru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestei biserici, având în vedere 
stadiul avansat de degradare. 
Menţionăm că această biserică este 
monument istoric categoria B. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
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bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

353 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, la anexa 3/13/02a,  cu 
suma de 100.000 RON pentru 
reabilitare Mânăstirea Putna, din sat 
Putna, comuna Putna, judet Suceava. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Coroama 
Gheorghe 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de pictura. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

354 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, la anexa 3/13/02a,  cu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor construcţie la corpul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
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suma de 200.000 RON pentru 
continuarea construcţiilor la 
Mânăstirea Sihăstria Putnei, din sat 
Putna, comuna Putna, judet Suceava. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Coroama 
Gheorghe 

chilii. 
 

sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

355 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, la anexa 3/13/02a, cu 
suma de 150.000 RON pentru 
reabilitare Biserica Ortodoxa 
Română, din sat Gottlob , comuna 
Gottlob, judet Timis 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Popoviciu 
Alin Augustin Florin 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
bisericii deoarece necesita reparatii 
urgente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
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Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

356 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, la anexa 3/13/02a, cu 
următoarele sume: 
 
a. 100.000 RON pentru 
reabilitare Parohia ortodoxa Borcut, 
din localitatea Borcut, oras Tg 
Lapus, judetul Maramures; 
b. 10.000 RON pentru reparaţii 
Parohia ortodoxa Inau, din 
localitatea Inau, oras Tg Lapus, 
judetul Maramures; 
c. 10.000 RON pentru 
reabilitare Parohia ortodoxa Cufoaia, 
din localitatea Cufoaia, oras Tg 
Lapus, judetul Maramures; 
d. 10.000 RON pentru reparaţii 
Parohia ortodoxa Razoare, din 
localitatea Razoare, oras Tg Lapus, 
judetul Maramures; 
e. 10.000 RON pentru reparaţii 
Parohia ortodoxa Boiereni, din 

 
 
 
 
 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
bisericii deoarece are un  stadiu 
avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor bisericii deoarece are un  
stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
bisericii deoarece are un  stadiu 
avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor bisericii deoarece are un  
stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
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localitatea Razoare, oras Tg Lapus, 
judetul Maramures; 
f. 10.000 RON pentru reparaţii 
Parohia ortodoxa Dumbrava, din 
localitatea Dumbrava, oras Tg 
Lapus, judetul Maramures; 
g. 10.000 RON pentru reparaţii 
Parohia ortodoxa Soieceni, din 
localitatea Soieceni, oras Tg Lapus, 
judetul Maramures; 
h. 10.000 RON pentru reparaţii 
Parohia ortodoxa Dobric, din 
localitatea Dobric, oras Tg Lapus, 
judetul Maramures; 
i. 10.000 RON pentru reparaţii 
Parohia ortodoxa Rohia, din 
localitatea Rohia, oras Tg Lapus, 
judetul Maramures; 
j. 10.000 RON pentru reparaţii 
Parohia ortodoxa Fintinele, din 
localitatea Fintinele, oras Tg Lapus, 
judetul Maramures; 
k. 10.000 RON pentru reparaţii 
Parohia ortodoxa Rogoz, din 
localitatea Rogoz, oras Tg Lapus, 
judetul Maramures; 
l. 10.000 RON pentru reparaţii 
Parohia ortodoxa Groape, din 
localitatea Groape, oras Tg Lapus, 
judetul Maramures; 
m. 15.000 RON pentru reparaţii 
Parohia ortodoxa Grosii Tiblesului, 
din comuna Grosii Tiblesului, 

reparaţiilor bisericii deoarece are un  
stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor bisericii deoarece are un  
stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor bisericii deoarece are un  
stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor bisericii deoarece are un  
stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor bisericii deoarece are un  
stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor bisericii deoarece are un  
stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor bisericii deoarece are un  
stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor bisericii deoarece are un  
stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor bisericii deoarece are un  
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judetul Maramures; 
n. 5.000 RON pentru reparaţii 
Parohia ortodoxa Suciu de Jos, 
localitatea Suciu de Jos din comuna 
Suciu de Sus, judetul Maramures; 
o. 5.000 RON pentru reparaţii 
Parohia greco catolica Suciu de Sus, 
localitatea Suciu de Sus din comuna 
Suciu de Sus, judetul Maramures; 
p. 10.000 RON pentru reparaţii 
Parohia ortodoxa nr.1 Lapus, 
localitatea Lapus, din comuna 
Lapus, judetul Maramures; 
q. 10.000 RON pentru reparaţii 
Parohia ortodoxa nr.2 Lapus, 
localitatea Lapus, din comuna 
Lapus, judetul Maramures; 
r. 10.000 RON pentru reparaţii 
Parohia ortodoxa Larga, localitatea 
Larga din comuna Suciu de Sus, 
judetul Maramures; 
s. 10.000 RON pentru 
reabilitare Manastirea “Nasterea 
Maicii Domnului”, Lapus, comuna 
Lapus judetul Maramures; 
t. 10.000 RON pentru reabilitare 
Parohia ortodoxa Libotin, comuna 
Cupseni,  judetul Maramures; 
 
u. 10.000 RON pentru 
reabilitare Parohia ortodoxa Vima 
Mica, sat Vima Mica, comuna Vima 
Mica,  judetul Maramures; 

stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor bisericii deoarece are un  
stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor bisericii deoarece are un  
stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor bisericii deoarece are un  
stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor bisericii deoarece are un  
stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor bisericii deoarece are un  
stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor deoarece biserica se afla  
in stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor deoarece biserica se afla  
in stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor deoarece biserica se afla  
in stadiu avansat de degradare 
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v. 10.000 RON pentru 
reabilitare Parohia ortodoxa 
Chiuzbaia, oraş Baia Sprie,  judetul 
Maramures; 
 
w. 10.000 RON pentru 
reabilitare Parohia ortodoxa Satu 
Nou de Sus, oraş Baia Sprie,  judetul 
Maramures; 
 
x. 10.000 RON pentru 
reabilitare Parohia ortodoxa Tautii 
de Sus, oraş Baia Sprie,  judetul 
Maramures; 
 
y. 10.000 RON pentru 
reabilitare Parohia ortodoxa Baia 
Sprie, oraş Baia Sprie,  judetul 
Maramures; 
 
z. 10.000 RON pentru 
reabilitare Parohia ortodoxa Grosi, 
comuna Grosi,  judetul Maramures; 
 
aa. 10.000 RON pentru 
reabilitare Parohia ortodoxa Ocoliş, 
comuna Grosi,  judetul Maramures; 
 
bb. 10.000 RON pentru 
reabilitare Parohia ortodoxa Satu 
Nou de Jos, comuna Grosi,  judetul 
Maramures; 
 

- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor deoarece biserica se afla  
in stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor deoarece biserica se afla  
in stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor deoarece biserica se afla  
in stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor deoarece biserica se afla  
in stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor deoarece biserica se afla  
in stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor deoarece biserica se afla  
in stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor deoarece biserica se afla  
in stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor deoarece biserica se afla  
in stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
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cc. 10.000 RON pentru 
reabilitare Parohia ortodoxa Coruia, 
comuna Secalaseni,  judetul 
Maramures; 
 
dd. 10.000 RON pentru 
reabilitare Parohia ortodoxa Sisesti, 
comuna Sisesti,  judetul Maramures; 
 
ee. 10.000 RON pentru 
reabilitare Parohia ortodoxa Negreia, 
comuna Sisesti,  judetul Maramures; 
 
ff. 10.000 RON pentru 
reabilitare Parohia ortodoxa Danesti, 
comuna Sisesti,  judetul Maramures; 
 
gg. 10.000 RON pentru 
reabilitare Parohia ortodoxa 
Bontaieni, comuna Sisesti,  judetul 
Maramures; 
 
hh. 10.000 RON pentru 
reabilitare Parohia ortodoxa 
Surdesti, comuna Sisesti,  judetul 
Maramures; 
 
ii. 10.000 RON pentru 
reabilitare Parohia ortodoxa 
Cetatele, comuna Sisesti,  judetul 
Maramures; 
 
jj. 10.000 RON pentru 

amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor deoarece biserica se afla  
in stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor deoarece biserica se afla  
in stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor deoarece biserica se afla  
in stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor deoarece biserica se afla  
in stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor deoarece biserica se afla  
in stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor deoarece biserica se afla  
in stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor deoarece biserica se afla  
in stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor deoarece biserica se afla  
in stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
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reabilitare Parohia ortodoxa Plopis, 
comuna Sisesti,  judetul Maramures; 
 
kk. 10.000 RON pentru 
reabilitare Parohia ortodoxa Baiut, 
comuna Baiut,  judetul Maramures; 
 
ll. 10.000 RON pentru 
reabilitare Parohia ortodoxa Strimbu 
Baiut, comuna Baiut,  judetul 
Maramures; 
 
mm. 10.000 RON pentru 
reabilitare Parohia ortodoxa Poiana 
Botizei, comuna Baiut,  judetul 
Maramures; 
 
nn. 10.000 RON pentru 
reabilitare Parohia ortodoxa Cavnic, 
oras Cavnic,  judetul Maramures; 
 
oo. 100.000 RON pentru 
continuare constructie Parohia 
ortodoxa nr.3 “Acoperamântul 
Maicii Domnului”, comuna Moisei,  
judetul Maramures; 
 
pp. 10.000 RON pentru 
reabilitare Parohia ortodoxa nr.1 
Săcel, comuna Săcel,  judetul 
Maramures; 
 
qq. 10.000 RON pentru 

reparaţiilor deoarece biserica se afla  
in stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor deoarece biserica se afla  
in stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
reparaţiilor deoarece biserica se afla  
in stadiu avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrarilor de constructie a Parohiei 
in scopul finalizarii acestora intr-un 
termen optim. 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un stadiu 
avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un stadiu 
avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un stadiu 
avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un stadiu 
avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
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reabilitare Parohia ortodoxa nr.2 
Centru “Sfintii Petru si Gavril”, 
orasul Săliştea de Sus,  judetul 
Maramures; 
rr. 10.000 RON pentru 
reabilitare Parohia ortodoxa nr.1 
Buleni “Sfantul Gheorghel”, orasul 
Săliştea de Sus,  judetul Maramures; 
ss. 10.000 RON pentru 
reabilitare Parohia ortodoxa nr.2, 
orasul Dragomireşti,  judetul 
Maramures; 
 
tt. 10.000 RON pentru 
continuare constructie Parohia 
ortodoxa “Buna Vestire”, oraşul 
Baia Mare,  judetul Maramures; 
 
uu. 10.000 RON pentru 
reabilitare Mânăstirea “Sfantul Ilie”, 
orasul Dragomireşti,  judetul 
Maramures; 
 
vv. 10.000 RON pentru 
reabilitare Biserica Apostolică 
Penticostală, comuna Borcut, orasul 
Târgul Lăpuş,  judetul Maramures; 
ww. 10.000 RON pentru 
reabilitare Biserica Penticostală nr.1, 
comuna Maranata, orasul Baia Mare,  
judetul Maramures; 
xx. 10.000 RON pentru 
reabilitare Parohia Greco-Catolica, 

lucrarilor de constructie a Parohiei 
in scopul finalizarii acestora intr-un 
termen optim. 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un stadiu 
avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
bisericii deoarece are un stadiu 
avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
bisericii deoarece are un stadiu 
avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un stadiu 
avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un stadiu 
avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un stadiu 
avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un stadiu 
avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
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comuna Cufoaia, orasul Târgul 
Lăpuş,  judetul Maramures; 
yy. 10.000 RON pentru 
reabilitare Parohia Greco-Catolica, 
orasul Dragomireşti,  judetul 
Maramures; 
 
zz. 10.000 RON pentru 
reabilitare Parohia Greco-Catolica, 
satul Sisesti, comuna Sisesti,  judetul 
Maramures; 
aaa. 10.000 RON pentru 
reabilitare Parohia Greco-Catolica, 
satul Negreia, comuna Sisesti,  
judetul Maramures; 
bbb. 10.000 RON pentru 
reabilitare Parohia Greco-Catolica, 
satul Dănesti, comuna Sisesti,  
judetul Maramures; 
ccc. 10.000 RON pentru 
reabilitare Parohia Greco-Catolica, 
satul Surdeşti, comuna Sisesti,  
judetul Maramures; 
ddd. 10.000 RON pentru 
reabilitare Parohia Greco-Catolica, 
satul Cetatele, comuna Sisesti,  
judetul Maramures; 
eee. 5.000 RON pentru reabilitare 
Parohia Romano-Catolica, comuna 
Groşii Ţiblesului,  judetul 
Maramures; 
fff. 10.000 RON pentru 
reabilitare Parohia Romano-

Parohiei deoarece are un stadiu 
avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un stadiu 
avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un stadiu 
avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un stadiu 
avansat de degradare 
- Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un stadiu 
avansat de degradare 
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Catolica, oraşul Baia-Sprie (Zarda),  
judetul Maramures; 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Leşe Doru 
Braşoan 

357 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Investiţii, continuarea lucrărilor de 
modernizare şi reabilitarea unor 
obiective din : 

Lăcaşuri de cult, continuarea 
unor lucrări de investiţii şi de 
reabilitare 7.300 mii lei 
             din care : 

    1. Reabilitare Biserica Ţoleşti,   
       comuna Forăşti, jud. Suceava  
100 mii lei 

2. Reabilitare Biserica  
   Sf. Nicolae – Moişa, comuna     
  Boroaia, jud. Suceava  
30 mii lei 
3. Continuarea lucrărilor    
  Catedrala Ortodoxă, municipiul   
  Fălticeni, jud. Suceava  
5.000 mii lei 
4. Restaurarea şi curăţirea   
   picturilor bisericii din Parohia   
   Sf-ţii Voievozi – Oprişeni,  
   municipiul Fălticeni, 
  jud. Suceava  
1.000 mii lei 
5. Reabilitare Biserica Budeni,    

Cerinţa prevenirii distrugerii unui 
monument istoric şi a reabilitării 
unor lăcaşuri de cult. 
Satisfacerea unor cereri ale 
populaţiei din zonele respective 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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   oraşul Dolhasca,  
   jud. Suceava 20 mii lei 
6. Reabilitare Biserica Sf.    
    Treime, comuna Dolheşti, jud.  
    Suceava  200 mii lei 
7. Reabilitare Biserica Sf.   
   Nicolae, Cotu Băii, comuna    
  Fântâna Mare, jud. Suceava         
50 mii lei 
8. Reabilitare Biserica   
   Dumbrăviţa, comuna Vadu  
  Moldovei, jud. Suceava               
100 mii lei 
9. Reabilitare Biserica Sf-ţii  
   Petru şi Pavel, Berchişeşti,  
   comuna Berchişeşti,  
   jud. Suceava   600 mii lei 
10. Reabilitare Biserica Sf.  
    Gheorghe , comuna Drăguşeni, 

    jud. Suceava  200 mii 
 
 
 
Sursa de finanţare : Redistribuire din 
Fondul de rezervă al Guvernului 

 
Autor : Stan Ioan, deputat, Alianţa 
politică PSD+ PC 
 
 

358 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Anexa 3/13/02a – cu suma de 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestei biserici având în vedere 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
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20.000 lei  pentru reabilitare       
Biserica (Parohia) Adormirea Maicii 
Domnului, sat Cernetu, comuna 
Mârzaneşti,  judeţul Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Adrian 
Florescu 
 

stadiul avansat de degradare.  
 

sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

359 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Anexa 3/13/02a – cu suma de 
25.000 lei  pentru reabilitare Biserica 
Sf. Nicolae şi Sf. Andrei, sat 
Călugăru, comuna Botoroaga,  
judeţul Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Adrian 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestei biserici având în vedere 
stadiul avansat de degradare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
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Florescu 
 

Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

360 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Anexa 3/13/02a – cu suma de 
70.000 lei  pentru reabilitare Biserica 
(Parohia) Sf.Nicolae, sat Talpa 
Bîscoveni, comuna Talpa, judeţul 
Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Adrian 
Florescu 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestei biserici având în vedere 
stadiul avansat de degradare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
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361 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Anexa 3/13/02a – cu suma de 
30.000 lei  pentru reabilitare  
Biserica (Parohia) Sf. Nicolae, Mun. 
Alexandria,  judeţul Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Adrian 
Florescu 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestei biserici având în vedere 
stadiul avansat de degradare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

362 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la anexa 3/13/02a,  cu suma de 
25.000 lei pentru lucrarea in curs de 
executie a Bisericii Baptiste „Harul” 
Orastie 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrarea  in 
curs de executie a Bisericii Baptiste 
„Harul” Orastie  în vederea creerii 
conditiilor de desfasurare a 
serviciilor religioase. Mentionam ca 
membrii cultului baptist din Orastie 
nu au la aceasta ora biserica. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
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Autori: Deputat Iosif Veniamin 
Blaga PD-L 
 

În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

363 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
la anexa 3/13/02a, cu suma de 
10.000 lei pentru dotarea cu mobilier 
a Bisericii Ortodoxe cu hramul  
„Sfintii Mihail si Gavril” din Parohia 
Geoagiu 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Iosif Veniamin 
Blaga PD-L 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru dotarea cu 
mobilier (usi imparatesti si strane) a 
Bisericii Ortodoxe cu hramul  
„Sfintii Mihail si Gavril” din 
Parohia Geoagiu  în vederea crearii 
conditiilor de desfasurare a 
serviciilor religioase a locuitorilor 
din acel cartier. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
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nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

364 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
la anexa 3/13/02a,  cu suma de 
50.000 lei pentru lucrarea in curs de 
executie a Bisericii Ortodoxe cu 
hramul  „Sfantul Gheorghe” Orastie 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Iosif Veniamin 
Blaga PD-L 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrarea  in 
curs de executie a Bisericii 
Ortodoxe cu hramul  „Sfantul 
Gheorghe” din Orastie  în vederea 
crearii conditiilor de desfasurare a 
serviciilor religioase a locuitorilor 
din acel cartier. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

365 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
la anexa 3/13/02a,  cu suma de 
10.000 lei pentru lucrari de reparatii 
la Biserica Ortodoxa cu hramul  
„Adormirea Maicii Domnului” din 
Parohia Simeria Veche. 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrari de 
reparatii la Biserica Ortodoxa cu 
hramul  „Adormirea Maicii 
Domnului” din Parohia Simeria 
Veche  în vederea crearii conditiilor 
de desfasurare a serviciilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Iosif Veniamin 
Blaga PD-L 

religioase a locuitorilor din aceasta 
localitare. 
 

apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

366 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere si Religie Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 
100.000 lei  pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie Bisericii Sf. 
Arhangheli Mihail şi Gavril, Cartier 
Strand, municipiul Sibiu, Judeţul 
Sibiu 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Cornel Ştirbeţ 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
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Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

367 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere si Religie Secretariatul 
General al Guvernului  cu suma de 
100.000 lei  pentru lucrări de 
construcţie  la Biserica Sf. Ilie 
Tevisteanul, parohia Turnişor 2, 
cartier Turnişor, municipiul Sibiu, 
Judeţuli Sibiu 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Cornel Ştirbeţ 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie. Biserica 
este construită până la acoperiş şi 
trebuie construit acoperişul pentru 
protejarea lucrărilor efectuate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

368 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere si Religie Secretariatul 
General al Guvernului  cu suma de 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reparaţii 
exterioare. Acoperişul este 
deteriorat şi necesită reabilitare, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
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50.000 lei pentru reparaţii exterioare 
la Biserica Pogorârea Duhului Sfânt, 
Cartier Valea Aurie, municipiul 
Sibiu, Judeţul Sibiu 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Cornel Ştirbeţ 

precum şi lucrări de reparaţii 
exterioare 

nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

369 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere si Religie Secretariatul 
General al Guvernului  cu suma de 
50.000 lei pentru reparaţii  la 
Biserica din Groapa, Casa Parohiala, 
strada Justitiei nr.5, municipiul 
Sibiu,Judeţul Sibiu 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Cornel Ştirbeţ 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reparaţii 
monument istorica Casa Parohiala, 
a „Bisericii din Groapa” 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
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dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

370 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere şi Religie Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 
10.000 lei pentru lucrări de 
construcţie  la Biserica Ortodoxă 
Română Corbeşti, Parohia Ortodoxă 
Română Corbeşti, Comuna Ceica, 
Sat Corbeşti, Judeţul Bihor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Ştefan Seremi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie şi reparaţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

371 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul Se propune suplimentarea bugetului Se solicită admiterea Se propune respingerea 
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General al Guvernului Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere şi Religie Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 
10.000 lei pentru lucrări de 
construcţie  la Biserica Penticostală 
Ceica,  Comuna Ceica, Sat Ceica, 
Judeţul Bihor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Ştefan Seremi 

amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie şi reparaţii 

amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

372 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere şi Religie Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 
10.000 lei pentru lucrări de 
construcţie  la Biserica Ortodoxă 
Română Căpâlna, Parohia Ortodoxă 
Română Căpâlna, Comuna Căpâlna, 
Sat Căpâlna, Judeţul Bihor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie şi reparaţii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
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Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Ştefan Seremi 

finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

373 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere şi Religie Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 
5.000 lei pentru lucrări de construcţie  
la Biserica Ortodoxă Română 
Săldabagiu Mic, Parohia Ortodoxă 
Română Săldabagiu Mic, Comuna 
Căpâlna, Sat Săldăbagiu Mic, Judeţul 
Bihor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Ştefan Seremi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie şi reparaţii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
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ulterioare. 
  

374 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere şi Religie Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 
10.000 lei pentru lucrări de 
construcţie  la Biserica Ortodoxă 
Cociuba Mare, Parohia Ortodoxă 
Cociuba Mare, Comuna Cociuba 
Mare, Sat Cociuba Mare, Judeţul 
Bihor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Ştefan Seremi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie şi reparaţii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

375 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere şi Religie Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 
10.000 lei pentru lucrări de 
construcţie  la Biserica Ortodoxă 
Română Surduc, Parohia Ortodoxă 
Română Surduc, Comuna Copăcel, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie şi reparaţii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
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Sat Surduc, Judeţul Bihor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Ştefan Seremi 

nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

376 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere şi Religie Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 
5.000 lei pentru lucrări de construcţie  
la Biserica Ortodoxă Română 
Sărand, Parohia Ortodoxă Română 
Sărand, Comuna Copăcel, Sat 
Sărand, Judeţul Bihor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Ştefan Seremi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie şi reparaţii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
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situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

377 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere şi Religie Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 
10.000 lei pentru lucrări de 
construcţie  la Biserica Română Topa 
de Jos, Parohia Ortodoxă Română 
Topa de Jos, Comuna Dobreşti, Sat 
Topa de Jos, Judeţul Bihor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Ştefan Seremi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie şi reparaţii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

378 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere şi Religie Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 
10.000 lei pentru lucrări de 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie şi reparaţii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
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construcţie  la Biserica Ortodoxă 
Hidişel de Dobreşti, Parohia 
Ortodoxă Hidişel de Dobreşti, 
Comuna Dobreşti, Sat Hidişel, 
Judeţul Bihor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Ştefan Seremi 

acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

379 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere şi Religie Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 
10.000 RON pentru lucrări de 
construcţie  la Biserica Penticostală 
Taşad,  Comuna Drăgeşti, Sat Tăşad, 
Judeţul Bihor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Ştefan Seremi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie şi reparaţii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
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utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

380 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere şi Religie Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 
5.000 lei pentru lucrări de construcţie  
la Biserica Ortodoxă Română 
Drăgeşti, Parohia Ortodoxă Română 
Drăgeşti, Comuna Drăgeşti, Sat 
Drăgeşti, Judeţul Bihor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Ştefan Seremi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie şi reparaţii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

381 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
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Recreere şi Religie Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 
5.000 lei pentru demararea 
procedurilor de înfiinţare şi 
construcţie a Bisericii Baptiste 
Tăşad, Comuna Drăgeşti, de către 
Asociaţia Emano Opral Tinca, 
Comuna Tinca, Sat Tinca, Judeţul 
Bihor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Ştefan Seremi 

infiinţarea şi demararea lucrărilor 
de construcţie.  
 

este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

382 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere şi Religie Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 
10.000 lei pentru lucrări de 
construcţie  la Biserica Ortodoxă 
Română Hidişelu de Sus, Parohia 
Ortodoxă Română Hidişelu de Sus, 
Comuna Hidişelu de Sus, Sat 
Hidişelu de Sus, Judeţul Bihor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie şi reparaţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
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Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Ştefan Seremi 

poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

383 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere şi Religie Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 
10.000 lei pentru lucrări de 
construcţie  la Biserica Ortodoxă 
Română Şuncuiş, Parohia Ortodoxă 
Română Şuncuiş, Comuna Finiş, Sat 
Şuncuiş, Judeţul Bihor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Ştefan Seremi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie şi reparaţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
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384 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 

General al Guvernului 
Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere şi Religie Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 
10.000 lei pentru lucrări de 
construcţie  la Biserica Catolică 
Şuncuiuş, Comuna Finiş, Sat 
Şuncuiuş, Judeţul Bihor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Ştefan Seremi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie şi reparaţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

385 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere şi Religie Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 
10.000 lei pentru lucrări de 
construcţie  la Biserica Ortodoxă 
Română Hidişelul de Jos, Parohia 
Ortodoxă Română Hidişelul de Jos, 
Comuna Hidişelu de Sus, Sat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie şi reparaţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
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Hidişelu de Jos, Judeţul Bihor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Ştefan Seremi 

cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

386 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere şi Religie Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 
10.000 lei pentru lucrări de 
construcţie  la Biserica Ortodoxă 
Română Vintere, Parohia Ortodoxă 
Română Vintere, Comuna Holod, Sat 
Vintere, Judeţul Bihor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Ştefan Seremi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie şi reparaţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
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potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

387 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere şi Religie Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 
10.000 lei pentru lucrări de 
construcţie  la Biserica Ortodoxă 
Română Dumbraviţa, Parohia 
Ortodoxă Română Dumbraviţa, 
Comuna Holod, Sat Dumbraviţa, 
Judeţul Bihor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Ştefan Seremi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie şi reparaţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

388 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere şi Religie Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 
10.000 RON pentru lucrări de 
construcţie  la Biserica Ortodoxă 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie şi reparaţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
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Română Miersig, Parohia Ortodoxă 
Română Miersig, Comuna Husasău 
de Tinca, Sat Miersig, Judeţul Bihor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Ştefan Seremi 

cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

389 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere şi Religie Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 
10.000 lei pentru lucrări de 
construcţie  la Biserica Greco-
Catolică Sititelec,  Comuna Husasău 
de Tinca, Sat Sititelec, Judeţul Bihor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Ştefan Seremi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie şi reparaţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
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bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

390 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere şi Religie Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 
5.000 RON pentru lucrări de 
construcţie  la Biserica Ortodoxă 
Română Pocola, Parohia Ortodoxă 
Română Pocola, Comuna Pocola, Sat 
Pocola, Judeţul Bihor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Ştefan Seremi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie şi reparaţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

391 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere şi Religie Secretariatul 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie şi reparaţii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
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General al Guvernului cu suma de 
5.000 lei pentru lucrări de construcţie  
la Biserica Ortodoxă  Română 
Ogeşti, Parohia Ortodoxă  Română 
Ogeşti, Comuna Sâmbăta, Sat 
Ogeşti, Judeţul Bihor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Ştefan Seremi 

 sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

392 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere şi Religie Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 
5.000 lei pentru lucrări de construcţie  
la Biserica Ortodoxă  Română 
Sâmbăta, Parohia Ortodoxă  Română 
Sâmbăta, Comuna Sâmbăta, Sat 
Sâmbăta, Judeţul Bihor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie şi reparaţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
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Autori: Deputat Ştefan Seremi 

Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

393 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere şi Religie Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 
10.000 lei pentru lucrări de 
construcţie  la Biserica Ortodoxă  
Română Rogoz, Parohia Ortodoxă  
Română Rogoz, Comuna Sâmbăta, 
Sat Rogoz, Judeţul Bihor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Ştefan Seremi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie şi reparaţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
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394 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere şi Religie Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 
20.000 lei pentru lucrări de 
construcţie  la Biserica Ortodoxă  
Română Rontău, Parohia Ortodoxă  
Română Rontău, Comuna Sânmartin, 
Sat Rontău, Judeţul Bihor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Ştefan Seremi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie şi reparaţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

395 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere şi Religie Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 
10.000 lei pentru lucrări de 
construcţie  la Biserica Ortodoxă  
Română Cordău, Parohia Ortodoxă  
Română Cordău, Comuna Sânmartin, 
Sat Cordău, Judeţul Bihor 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie şi reparaţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Ştefan Seremi 

În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

396 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere şi Religie Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 
5.000 lei pentru lucrări de construcţie  
la Biserica Ortodoxă Română Borz, 
Parohia Ortodoxă Română Borz, 
Comuna Şoimi, Sat Borz, Judeţul 
Bihor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Ştefan Seremi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie şi reparaţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
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nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

397 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere şi Religie Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 
5.000 lei pentru lucrări de construcţie  
la Biserica Ortodoxă Română 
Sânicolau Român, Parohia Ortodoxă 
Română Sânicolau Român, Comuna 
Şoimi, Sat Sânicolau Român, Judeţul 
Bihor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Ştefan Seremi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie şi reparaţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

398 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere şi Religie Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 
10.000 lei pentru lucrări de 
construcţie  la Biserica Ortodoxă 
Română Tărcăiţa -  Biserica Nouă, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie şi reparaţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
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Parohia Ortodoxă Română Tărcăiţa, 
Comuna Tărcaia, Sat Tărcăiţa, 
Judeţul Bihor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Ştefan Seremi 

apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

399 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere şi Religie Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 
10.000 lei pentru lucrări de 
construcţie  la Biserica Ortodoxă 
Română Olcea, Parohia Ortodoxă 
Română Olcea, Comuna Olcea, Sat 
Olcea, Judeţul Bihor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Ştefan Seremi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie şi reparaţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
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Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

400 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere şi Religie Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 
10.000 lei pentru lucrări de 
construcţie  la Biserica Baptistă 
Călacea,  Comuna Olcea, Sat 
Calacea, Judeţul Bihor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Ştefan Seremi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie şi reparaţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

401 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere şi Religie Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie şi reparaţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
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10.000 lei pentru lucrări de 
construcţie  la Biserica Ortodoxă 
Română Călacea, Parohia Ortodoxă 
Română Călacea, Comuna Olcea, Sat 
Calacea, Judeţul Bihor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Ştefan Seremi 

nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

402 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere şi Religie Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 
5.000 lei pentru lucrări de construcţie  
la Biserica Ortodoxă Română 
Prisaca, Parohia Ortodoxă Română 
Prisaca, Comuna Uileacul de Beiuş, 
Sat Prisaca, Judeţul Bihor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie şi reparaţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
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Autori: Deputat Ştefan Seremi dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

403 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere şi Religie Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 
5.000 lei pentru lucrări de construcţie  
la Biserica Ortodoxă Română Vălani 
de Beiuş, Parohia Ortodoxă Română 
Vălani de Beiuş, Comuna Uileacul 
de Beiuş, Sat Vălani de Beiuş, 
Judeţul Bihor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Ştefan Seremi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie şi reparaţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

404 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul Se propune suplimentarea bugetului Se solicită admiterea Se propune respingerea 
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General al Guvernului Anexa nr. 3/13/02a  cap 2, Cultura 
Recreere şi Religie Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 
5.000 lei pentru lucrări de construcţie  
la Biserica Ortodoxă Română Borod, 
Parohia Ortodoxă Română Borod, 
Comuna Borod, Sat Borod, Judeţul 
Bihor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Ştefan Seremi 

amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie şi reparaţii. 
 

amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

405 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 50 mii lei la capitolul 
6701, subcapitolul „Alte servicii în 
domeniile culturii, recreerii şi 
religiei”pentru obiectivul Finalizarea 
lucrărilor de construire si pictura 
pentru Biserica Ortodoxa 
“Adormirea Maicii Domnului”, 
localitatea Iacobeni, comuna Ceanu 
Mare , judeţul Cluj. 

Lăcaşul de cult este în faza de 
finalizare a lucrărilor începute deja, 
iar comunităţile şi colectivităţile nu 
pot asigura suportul financiar 
necesar. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Independent 
Soporan Vasile Filip 
 

406 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Anexa 3/13/02a – cu suma de 
40.000 lei  pentru reabilitare Biserica 
Sf. Împăraţi Constantin şi Elena,  
sat Siliştea, comuna Siliştea,   judeţul 
Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Adrian 
Florescu 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestei biserici având în vedere 
stadiul avansat de degradare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

407 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
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la Anexa 3/13/02a – cu suma de 
25.000 lei  pentru reabilitare Biserica 
Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, sat 
Răzmireşti, comuna Răzmireşti,   
judeţul Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Adrian 
Florescu 

acestei biserici având în vedere 
stadiul avansat de degradare.  
 

este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

408 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Anexa 3/13/02a – cu suma de 
60.000 lei  pentru reabilitare Biserica 
Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril,  
sat Furculeşti, comuna Furculeşti, 
  judeţul Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestei biserici având în vedere 
stadiul avansat de degradare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
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Autori: Deputat PD-L Adrian 
Florescu 

poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

409 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Anexa 3/13/02a – cu suma de 
30.000 lei  pentru reabilitare Biserica 
Cuvioasa Parascheva, sat Talpa 
Trivale, comuna Talpa, judeţul 
Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PD-L Adrian 
Florescu 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestei biserici având în vedere 
stadiul avansat de degradare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
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410 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 

General al Guvernului 
Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 20 mii lei   la capitolul 
6701, subcapitolul 50”Alte servicii în 
domeniile culturii, recreerii şi 
religiei” pentru obiectivul Realizarea 
lucrărilor de construire pentru Capela 
Ortodoxa, Biserica Ortodoxa “Sf. 
Ioan Botezatorul”, comuna Viişoara, 
judeţul Cluj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Independent 
Soporan Vasile Filip 
 

Lăcaşul de cult este în faza de 
finalizare a lucrărilor începute deja, 
iar comunităţile şi colectivităţile nu 
pot asigura suportul financiar 
necesar. 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret titlul de cheltuieli care ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

411 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de  15 mii lei   la capitolul 
6701, subcapitolul 50”Alte servicii în 
domeniile culturii, recreerii şi 
religiei” pentru obiectivul Finalizarea 
lucrărilor de construire si pictura 
pentru Biserica Ortodoxa din 
Soporul de Campie, comuna Frata,  
judeţul Cluj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Lăcaşul de cult este în faza de 
finalizare a lucrărilor începute deja, 
iar comunităţile şi colectivităţile nu 
pot asigura suportul financiar 
necesar. 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret titlul de cheltuieli care ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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Autori: Deputat Independent 
Soporan Vasile Filip 
 

în cursul exerciţiului bugetar. 

412 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de  15 mii lei   la capitolul 
6701, subcapitolul 50”Alte servicii în 
domeniile culturii, recreerii şi 
religiei” pentru obiectivul Finalizarea 
lucrărilor de construire si pictura 
pentru Biserica Ortodoxa din 
Berchesiu, comuna Frata,   judeţul 
Cluj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Independent 
Soporan Vasile Filip 
 

Lăcaşul de cult este în faza de 
finalizare a lucrărilor începute deja, 
iar comunităţile şi colectivităţile nu 
pot asigura suportul financiar 
necesar. 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret titlul de cheltuieli care ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

413 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de  15 mii lei   la capitolul 
6701, subcapitolul 50”Alte servicii în 
domeniile culturii, recreerii şi 
religiei” pentru obiectivul Finalizarea 
lucrărilor de construire si pictura 
pentru Biserica Ortodoxa din Criseni, 
comuna Mociu,   judeţul Cluj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Lăcaşul de cult este în faza de 
finalizare a lucrărilor începute deja, 
iar comunităţile şi colectivităţile nu 
pot asigura suportul financiar 
necesar. 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret titlul de cheltuieli care ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
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Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Independent 
Soporan Vasile Filip 
 

este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

414 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de  15 mii lei   la capitolul 
6701, subcapitolul 50”Alte servicii în 
domeniile culturii, recreerii şi 
religiei” pentru obiectivul Finalizarea 
lucrărilor de construire si pictura 
pentru Biserica Greco-Catolica, 
comuna Mociu,   judeţul Cluj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Independent 
Soporan Vasile Filip 
 

Lăcaşul de cult este în faza de 
finalizare a lucrărilor începute deja, 
iar comunităţile şi colectivităţile nu 
pot asigura suportul financiar 
necesar. 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret titlul de cheltuieli care ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

415 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de  20 mii lei   la capitolul 
6701, subcapitolul 50”Alte servicii în 
domeniile culturii, recreerii şi 
religiei” pentru obiectivul Finalizarea 
lucrărilor de construire si pictura 
pentru Biserica Sfantul Ilie, Parohia 
Ortodoxa nr.5, Campia Turzii, 
judetul Cluj. 

Lăcaşul de cult este în faza de 
finalizare a lucrărilor începute deja, 
iar comunităţile şi colectivităţile nu 
pot asigura suportul financiar 
necesar. 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret titlul de cheltuieli care ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Independent 
Soporan Vasile Filip 
 

bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

416 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de  50 mii lei   la capitolul 
6701, gr.59, al.12 pentru construcţia 
Bisericii Ortodoxe Sf. Vasile cel 
Mare, Str. Motorului, nr. 17, Baia 
Mare, judeţul Maramureş. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Independent Zoicaş 
Gheorghe 
 

Lucrare în construcţie. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului,  întrucât  sursa 
de finanţare propusăa nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

417 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de  
20 mii lei  la capitolul 6701, gr.59, 
al.12 pentru construcţia Bisericii 
Ortodoxe Naşterea Domnului, Str. 
George Coşbuc, Baia Mare, judeţul 
Maramureş. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Finalizare lucrare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului,  întrucât  sursa 
de finanţare propusăa nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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Autori: Deputat Independent Zoicaş 
Gheorghe 
 

în cursul exerciţiului bugetar. 

418 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de  
20 mii lei  la capitolul 6701, gr.59, 
al.12 pentru finalizarea construcţiei 
Bisericii Bunavestire, Str. Victor 
Babeş, Baia Mare, judeţul 
Maramureş. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Independent Zoicaş 
Gheorghe 
 

Lucrare în construcţie 
 

Se propune respingerea 
amendamentului,  întrucât  sursa 
de finanţare propusăa nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

419 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de          
30 mii lei  la capitolul 6701, gr.59, 
al.12 pentru finalizarea construcţiei 
Bisericii greco-catolice Sf. Petru şi 
Pavel, loc. Cicârlău, Str. Principală, 
judeţul Maramureş. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Independent Zoicaş 
Gheorghe 
 

Lucrare în construcţie 
 

Se propune respingerea 
amendamentului,  întrucât  sursa 
de finanţare propusăa nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

420 Anexa                nr.3/13/02a,  Se propune suplimentare bugetului, Se    solicită    admiterea Se propune respingerea 
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Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa   3/13/02a,     cu 
suma    de    5 mii lei     pentru 
Reabilitare      Parohia      Ortodoxa 
Albac,      localitatea      Albac, 
comuna Albac, judeţul Alba; 
 
Sursa de finanţare: Fondul   de   
rezervă   al Guvernului 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Corneliu Olar 
 

amendamentului pentru reabilitarea 
bisericii deoarece are un stadiu       
avansat       de degradare 
 

amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

421 Anexa                nr.3/13/02a,  
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului, 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa   3/13/02a,     cu 
suma    de    5 mii lei     pentru 
reabilitare      Parohia      Ortodoxa 
Arieşeni,  localitatea      Arieseni 
comuna Arieşeni, judeţul Alba; 
 
Sursa de finanţare: Fondul   de   
rezervă   al Guvernului 
 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
bisericii deoarece are un stadiu       
avansat       de degradare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
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Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Corneliu Olar 

finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

422 Anexa                nr.3/13/02a. 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului. 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa   3/13/02a,      cu 
suma    de    10 mii lei    pentru 
reabilitare       Parohia      ortodoxa 
Burzonesti,   localitatea   Burzonesti 
comuna Sohodol, judeţul Alba; 
 
Sursa de finanţare: Fondul   de   
rezervă   al Guvernului 
 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Corneliu Olar 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru reabilitarea    
bisericii deoarece are un    stadiu 
avansat de degradare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
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ulterioare. 
  

423 Anexa                nr.3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului, 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa   3/13/02a,      cu 
suma    de    5 mii lei     pentru 
reabilitare      Parohia      Ortodoxă 
Bucium  Poieni,  comuna  Bucium, 
judeţul Alba; 
 
Sursa de finanţare: Fondul   de   
rezervă   al Guvernului 
 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Corneliu Olar 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru reabilitarea    
bisericii deoarece are un   stadiu 
avansat de degradare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

424  
Anexa                nr.3/13/02a. 

Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului, 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa   3/13/02a,     cu 
suma    de     5 mii lei     pentru 
reabilitare      Parohia      Ortodoxă 
Cîmpeni "Izvorul Tămăduirii", oraş 
Cîmpeni, judeţul Alba; 
 

 
Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru 
reabilitarea         bisericii deoarece 
are un   stadiu avansat de degradare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
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Sursa de finanţare: Fondul   de   
rezervă   al Guvernului 
 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Corneliu Olar 

nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

425 Anexa                nr.3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului, 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa   3/13/02a,      cu 
suma    de    5000     lei     pentru 
reabilitare      Parohia      Ortodoxă 
Cîmpeni   "Deal",   oraş   Cîmpeni, 
judeţul Alba; 
Sursa de finanţare: Fondul   de   
rezervă   al Guvernului 
 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Corneliu Olar 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru 
reabilitarea         bisericii deoarece 
are un   stadiu avansat de degradare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
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situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

426 Anexa                nr.3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului. 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa  3/13/02a,     cu 
suma    de    5000    lei    pentru 
reabilitare      Parohia      Ortodoxă 
Cîmpeni   "Vale'",   oraş   Cîmpeni, 
judeţul Alba; 
 
Sursa de finanţare: Fondul   de   
rezervă   al Guvernului 
 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Corneliu Olar 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru reabilitarea    
bisericii deoarece are un   stadiu 
avansat de degradare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

427 Anexa                nr.3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului, 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa   3/13/02a.      cu 
suma    de    5000     lei         pentru 
reabilitare      Parohia      Ortodoxă 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru reabilitarea    
bisericii deoarece are un   stadiu 
avansat de degradare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
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Dumitra,      localitatea      Dumitra, 
comuna Sântimbru, judeţul Alba; 
 
Sursa de finanţare: Fondul   de   
rezervă   al Guvernului 
 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Corneliu Olar 

acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

428 Anexa  nr.3/13/02a, Secretariatul     
General      al Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului. 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa   3/13/02a,     cu 
suma     de     5000     lei         pentru 
reabilitare      Parohia      Ortodoxă 
Gârde,  localitatea Gârde,  comuna 
Bistra, judeţul Alba; 
 
Sursa de finanţare: Fondul   de   
rezervă   al Guvernului 
 
Autor:  Deputat PD-L Corneliu Olar 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru 
reabilitarea         bisericii deoarece 
are un   stadiu avansat de degradare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
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utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

429 Anexa nr.3/13/02a, Secretariatul      
General      al Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului, 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa   3/13/02a,     cu 
suma    de    5000    lei    pentru 
reabilitare      Parohia      Ortodoxă 
Geogel, localitatea Geogel, comuna 
Ponor, judeţul Alba; 
 
Sursa de finanţare: Fondul   de   
rezervă   al Guvernului 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Corneliu Olar 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru reabilitarea    
bisericii deoarece are un    stadiu 
avansat de degradare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

430 Anexa  nr.3/13/02a, Secretariatul      
General      al Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului. 
Secretariatului         General         al 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru reabilitarea    

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
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Guvernului   anexa   3/13/02a,      cu 
suma    de    5000     lei         pentru 
reabilitare      Parohia      Ortodoxă 
Intregalde I,   localitatea intregalde, 
comuna Intregalde, judeţul Alba; 
Sursa de finanţare: Fondul   de   
rezervă   al Guvernului 
 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Corneliu Olar 

bisericii deoarece are un    stadiu 
avansat de degradare 
 
 

este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

431 Anexa   nr.3/13/02a, Secretariatul    
General      al Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului, 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa   3/13/02a,      cu 
suma    de    5000     lei    pentru 
reabilitare      Parohia      Ortodoxă 
Intregalde II,  localitatea Intregalde, 
comuna Intregalde, judeţul Alba; 
Sursa de finanţare: Fondul   de   
rezervă   al Guvernului 
 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru 
reabilitarea         bisericii deoarece 
are un    stadiu avansat de 
degradare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 279 -

minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Corneliu Olar 

poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

432 Anexa      nr.3/13/02a, Secretariatul   
General al Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului, 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa   3/13/02a,     cu 
suma    de    5000     lei         pentru 
reabilitare      Parohia      Ortodoxă 
Lazesti, localitatea Lazesti, comuna 
Scărişoara, judeţul Alba; 
 
Sursa de finanţare: Fondul   de   
rezervă   al Guvernului 
 
Autor:  Deputat PD-L Corneliu Olar 

Se solicită    admiterea 
amendamentului   pentru reabilitarea    
bisericii deoarece are un    stadiu 
avansat de degradare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
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433 Anexa    nr.3/13/02a, Secretariatul    

General al Guvernului 
Se propune suplimentare bugetului. 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa   3/13/02a,      cu 
suma    de    5000     lei       pentru 
reabilitare      Parohia      Ortodoxă 
Livezile,   localitatea      Livezile, 
comuna Livezile, judeţul Alba; 
 
Sursa de finanţare: Fondul   de   
rezervă   al Guvernului 
 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Corneliu Olar 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru reabilitarea    
bisericii deoarece are un   stadiu 
avansat de degradare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

434 Anexa   nr.3/13/02a, Secretariatul     
General al Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului. 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa   3/13/02a,     cu 
suma    de    5000     lei         pentru 
reabilitare      Parohia      Ortodoxă 
Matisesti,     localitatea     Matisesti, 
comuna Horea, judeţul Alba; 
 
Sursa de finanţare: Fondul   de   

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru reabilitarea    
bisericii deoarece are un    stadiu 
avansat de degradare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
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rezervă   al Guvernului 
 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Corneliu Olar 

cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

435 Anexa  nr.3/13/02a, Secretariatul      
General al Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului, 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa   3/13/02a,      cu 
suma    de    5000     lei        pentru 
Reabilitare      Parohia      Ortodoxa 
Mogos Cojocani, comuna Mogoj. 
judeţul Alba; 
 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Corneliu Olar 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru reabilitarea    
bisericii deoarece are un    stadiu 
avansat de degradare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
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potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

436 Anexa   nr.3/13/02a, Secretariatul      
General      al Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului, 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa   3/13/02a,      cu 
suma    de    5000    lei    pentru 
reabilitare      Parohia      Ortodoxă 
Musca, localitatea Musca , comuna 
Lupsa, judeţul Alba; 
 
Sursa de finanţare: Fondul   de   
rezervă   al Guvernului 
 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Corneliu Olar 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru reabilitarea    
bisericii deoarece are un   stadiu 
avansat de degradare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

437 Anexa  nr.3/13/02a, Secretariatul      
General      al Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului. 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa  3/13/02a.      cu 
suma    de    5000     lei        pentru 
reabilitare      Parohia      Ortodoxă 
Ocoliş, localitatea Ocoliş . comuna 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru reabilitarea    
bisericii deoarece are un   stadiu 
avansat de degradare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
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Ocoliş, judeţul Alba; 
 
Sursa de finanţare: Fondul   de   
rezervă   al Guvernului 
 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Corneliu Olar 

cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

438 Anexa   nr.3/13/02a, Secretariatul      
General      al Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului, 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa   3/13/02a,     cu 
suma    de    5000    lei    pentru 
reabilitare      Parohia      Ortodoxă 
Poşaga de Jos, localitatea Poşaga de 
Jos, comuna Poşaga, judeţul Alba; 
 
Sursa de finanţare: Fondul   de   
rezervă   al Guvernului 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Corneliu Olar 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru reabilitarea    
bisericii deoarece are un    stadiu 
avansat de degradare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
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bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

439 Anexa    nr.3/13/02a, Secretariatul    
General      al Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului, 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa   3/13/02a,     cu 
suma    de    5000     lei         pentru 
reabilitare Parohia Ortodoxă Peleş, 
localitatea Peleş, comuna Sohodol, 
judeţul Alba; 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PDL Corneliu Olar 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru reabilitarea   
bisericii deoarece are un   stadiu 
avansat de degradare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare.  
  

440 Anexa  nr.3/13/02a, Secretariatul     
General      al Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului, 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa   3/13/02a,     cu 
suma    de    5000     lei         pentru 
reabilitare      Parohia      Ortodoxă 
Sartăş,  localitatea Sartăş,  comuna 
Baia de Arieş, judeţul Alba; 
 
Sursa de finanţare: Fondul   de   
rezervă   al Guvernului 
 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru 
reabilitarea         bisericii deoarece 
are un   stadiu avansat de degradare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 285 -

minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Corneliu Olar 

Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

441 Anexa  nr.3/13/02a, Secretariatul      
General      al Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului, 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa   3/13/02a,     cu 
suma    de    5000     lei         pentru 
reabilitare      Parohia      Ortodoxă 
Sohodol.      localitatea      Sohodol, 
comuna Sohodol, judeţul Alba; 
Autor:  Deputat PD-L Corneliu Olar 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru reabilitarea    
bisericii deoarece are un   stadiu 
avansat de degradare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare.  
  

442 Anexa   nr.3/13/02a, Secretariatul     
General      al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului         General   al 
Guvernului   anexa   3/13/02a,      cu 
suma    de    5000     lei         pentru 
reabilitare      Parohia      Ortodoxă 
Soharu,   localitatea   Soharu.   oraş 
Abrud, judeţul Alba; 
 
Sursa de finanţare: Fondul   de   
rezervă   al Guvernului 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru reabilitarea   
bisericii deoarece are un   stadiu 
avansat de degradare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
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Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Corneliu Olar 

În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

443 Anexa  nr.3/13/02a. Secretariatul      
General      al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa   3/13/02a,      cu 
suma    de    5000     lei         pentru 
reabilitare      Parohia      Ortodoxă  
Sântimbru      Fabrica,      localitatea 
Sântimbru.     comuna     Sântimbru, 
judeţul Alba; 
 
Sursa de finanţare: Fondul   de   
rezervă   al Guvernului 
 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Corneliu Olar 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru reabilitarea    
bisericii deoarece are un    stadiu 
avansat de degradare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
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nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

444 Anexa   nr.3/13/02a, Secretariatul     
General      al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului. 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa   3/13/02a,      cu 
suma    de    5000     lei         pentru 
reabilitare      Parohia      Ortodoxă 
Sălciua de Sus, localitatea Sălciua de  
Sus.  comuna  Sălciua  de  Jos, 
judeţul Alba; 
 
Sursa de finanţare: Fondul   de   
rezervă   al Guvernului 
 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Corneliu Olar 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru reabilitarea    
bisericii deoarece are un   stadiu 
avansat de degradare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

445 Anexa  nr.3/13/02a, Secretariatul      
General      al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa   3/13/02a,     cu 
suma    de    5000     lei         pentru 
reabilitare       Parohia      Ortodoxa 
Stremţ   II.     localitatea     Stremţ, 
comuna Stremţ. judeţul Alba; 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru reabilitarea    
bisericii deoarece are un    stadiu 
avansat de degradare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
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Sursa de finanţare: Fondul   de   
rezervă   al Guvernului 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Corneliu Olar 

apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

446 Anexa  nr.3/13/02a, Secretariatul      
General      al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa   3/13/02a,     cu 
suma    de    5000    lei         pentru 
reabilitare Parohia Ortodoxă Teius 1, 
oraş Teius, judeţul Alba; 
Sursa de finanţare: Fondul   de   
rezervă   al Guvernului 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Corneliu Olar 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru reabilitarea    
bisericii deoarece are un    stadiu 
avansat de degradare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
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Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

447 Anexa    nr.3/13/02a, Secretariatul   
General      al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa   3/13/02a,     cu 
suma    de    10000    lei        pentru 
reabilitare      Parohia      Ortodoxă 
Trifeşti, localitatea Trifeşti, comuna 
Horea judeţul Alba; 
 
Sursa de finanţare: Fondul   de   
rezervă   al Guvernului 
 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Corneliu Olar 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru 
reabilitarea         bisericii deoarece 
are un    stadiu avansat de 
degradare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

448 Anexa   nr.3/13/02a, Secretariatul     
General      al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului. 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa   3/13/02a.      cu 
suma    de    5000     lei        pentru 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru reabilitarea    
bisericii deoarece are un    stadiu 
avansat de degradare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
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reabilitare      Parohia      Ortodoxă 
Vidolm,       localitatea       Vidolm, 
comuna Ocoliş, judeţul Alba; 
Sursa de finanţare: Fondul   de   
rezervă   al Guvernului 
 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Corneliu Olar 

 
 

nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

449 Anexa   nr.3/13/02a. Secretariatul     
General      al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa   3/13/02a,      cu 
suma    de    5000     lei         pentru 
reabilitare      Parohia      Ortodoxă 
Valea     Dobri,     comuna     Bistra, 
judeţul Alba; 
 
Sursa de finanţare: Fondul   de   
rezervă   al Guvernului 
 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru reabilitarea   
bisericii deoarece are un    stadiu 
avansat de degradare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
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PD-L Corneliu Olar dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

450 Anexa   nr.3/13/02a, Secretariatul    
General      al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului. 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa   3/13/02a,      cu 
suma    de    5000     lei         pentru 
reabilitare    Mănăstirea    Sf.    Ilie, 
localitatea Albac,  comuna Albac, 
judeţul Alba; 
 
Sursa de finanţare: Fondul   de   
rezervă   al Guvernului 
 
Autor:  Deputat PD-L Corneliu Olar 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru reabilitarea    
bisericii deoarece are un    stadiu 
avansat de degradare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

451 Anexa                nr.3/13/02a. Se propune suplimentarea bugetului, Se    solicită    admiterea Se propune respingerea 
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Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa   3/13/02a,     cu 
suma    de    5000     lei         pentru 
reabilitare      Mănăstirea      Lupşa, 
localitatea  Lupşa,  comuna Lupşa, 
judeţul Alba; 
 
Sursa de finanţare: Fondul   de   
rezervă   al Guvernului 
 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Corneliu Olar 

amendamentului   pentru reabilitarea    
bisericii deoarece are un    stadiu 
avansat de degradare 
 
 

amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

452 Anexa                nr.3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa   3/13/02a,     cu 
suma    de    5000     lei    pentru 
reabilitare     Mănăstirea     Martirii 
Neamului  Muncelu, comuna  Baia 
de Aries, judeţul Alba; 
 
Sursa de finanţare: Fondul   de   
rezervă   al Guvernului 
 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru reabilitarea    
bisericii deoarece are un    stadiu 
avansat de degradare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
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Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Corneliu Olar 

finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

453 Anexa                nr.3/13/02a. 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului. 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa   3/13/02a,     cu 
suma    de    5000     lei         pentru 
reabilitare    Schitul    Sub    Piatra, 
comuna Salciua, judeţul Alba; 
 
Sursa de finanţare: Fondul   de   
rezervă   al Guvernului 
 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Corneliu Olar 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru reabilitarea   
bisericii deoarece are un    stadiu 
avansat de degradare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
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ulterioare. 
  

454 Anexa3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la anexa 3/13/02a, cu suma de 
300.000 lei pentru Parohia Naşterea 
Domnului- Catedrala Episcopală 
Drobeta Turnu Severin 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor:  Deputat PD-L : Ghiţă Cornel 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construire a noului 
locaş de cult având în vedere 
creşterea numărului de credincioşi 
din singura catedrală din judeţul 
Mehedinţi. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

455 Secretariatul       General       al 
Guvernului   anexa   3/13/02.a- 
Cultura, recreere şi religie 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la   anexa   3/13/02.a   cu   suma   de 
300.000   lei  pentru  finalizarea 
Catedralei   "Învierea   Domnului", 
Caransebeş,     Judeţul     Caraş 
Severin. 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 

Se     solicită     admiterea 
amendamentului     pentru 
finalizarea              acestei biserici 
având în vedere gradul        avansat   
al lucrărilor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
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la dispoziţia Guvernului. 
Autor:  Deputat Rusu Valentin 

nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

456 Anexa3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General al 
Guvernului la anexa 3/13/02a, cu 
suma de 20.000 lei pentru Biserica 
Petreşti Sfinţii Împăraţi Constantin 
şi Elena, Parohia Petreşti, Loc. 
Corbii Mari 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L : Vladu Iulian 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări de 
renovare a bisericii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
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situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

457 Anexa3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la anexa 3/13/02a, 
cu suma de 50.000 lei pentru 
Biserica cu hramul Sf. 
Nifon- Parohia 2 Piciorul de Munte, 
Loc. Dragodana 
Sursa de finanţare : fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L : Vladu Iulian 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru construirea 
bisericii având în 
vedere creşterea numărului de 
credincioşi. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

458 Anexa3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului
Secretariatului General al 
Guvernului 
la Anexa 3/13/02a. cu suma de 
20.000 lei pentru Biserica Grigore 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări de 
renovare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
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Teologul 
Parohia Mătasaru 2, Loc. Mătăsaru 
 Sursa de finanţare : fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L : Vladu Iulian 

acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

459 Anexa3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernuluin la Anexa 3/13/02a, cu 
suma de 20.000 lei pentru Biserica 
cu hramul Cuv.Parascheva -Parohia 
Zăvoiu, Loc. Mogoşani 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor:  Deputat PD-L : Vladu Iulian

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
lucrări de renovare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
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utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

460 Anexa 3/13/02a 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului
la anexa 3/13/02a, cu suma de 
20.000 lei  pentru Biserica 
Adormirea Maicii 
Domnului -Parohia nr. 1 Morteni, 
Loc. 
Morteni 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor:  Deputat PD-L : Vladu Iulian 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea capelei mortuale a 
bisericii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

461 Anexa3/13/02a 
Secretariatul General al 

Se propune suplimentarea bugetului
Secretariatului General al 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
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Guvernului Guvernului la anexa 3/13/02a, cu 
suma de 20.000 lei pentru Biserica 
cu hramul Sf.Gheorghe- Parohia 
Ioneşti, Loc.Petreşti  
 
Sursa de finanţare : fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L : Vladu Iulian 

lucrări de renovare. 
 
 

este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

462 Anexa3/13/02a 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului la anexa 3/13/02a, cu 
suma de 20.000 lei pentru Parohia 
Răscăieţi- Biserica cu hramul Sf. 
Parascheva. Loc. Răscăieţi  
 
Sursa de finanţare : fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L : Vladu Iulian 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
lucrări de renovare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
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poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

463 Anexa3/13/02a 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului
la anexa 3/13/02a, cu suma de 
20.000 lei pentru Biserica Cuv. 
Parascheva - Parohia Fierbinţi, Loc. 
Şelaru 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L : Vladu Iulian 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
lucrări de renovare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
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464 Anexa3/13/02a 

Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului
la anexa 3/13/02a, cu suma de 
15.000 lei pentru Biserica Sf 
Parascheva- 
Parohia Jugureni, Loc. Ulieşti 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L : Vladu Iulian 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
lucrări de renovare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

465 Anexa 3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului 
la anexa 3/13/02a, cu suma de 
15.000 lei pentru Biserica cu hramul 
Maicii Domnului- Parohia nr. 2 
Vişina, Loc. Vişina 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
lucrări de renovare. 
. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
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Autor:  Deputat PD-L : Vladu 
Iulian 

cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

466 Anexa 3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului la anexa 3/13/02a, cu 
suma de 40.000 lei pentru Parohia 
Găeşti- Biserica 
cu hramul Sf Nicolae, Loc. Găeşti 
 
Sursa de finanţare : fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L : Vladu Iulian 

Se solicită admiterea 
Amendamentului pentru construirea 
capelei mortuale a 
bisericii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
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potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

467 Anexa 3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la anexa 3/13/02a, 
cu suma de 40.000 lei pentru 
Mănăstirea Dealu , Loc. 
Târgovişte 
 
Sursa de finanţare : fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L : Vladu Iulian 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări de 
renovare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

468 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul 
General      al Guvernului 
 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a, cu suma de 100.000 
lei pentru Biserica Ortodoxa 
Adormirea Maicii Domnului din 
comuna Provita de Sus, judeţul 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
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Prahova, pentru construcţie 
Clopotniţa, spatii sociale, spatii 
culturale, imprejuiri si utilităţi. 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Anghel Serghei Florin 

cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

469 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul      
General      al Guvernului 
 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a, cu suma de 10.000 lei 
pentru Reabilitare Parohia Ortodoxa 
Cuvioasa Paraschiva din Cartier - Romi 
Municipiul Sebeş , judeţ Alba  

Sursa de finanţare : fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Negruţ Clement 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
bisericii, respectiv continuarea 
lucrărilor de pictura. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
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bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

470 Anexa         nr.         3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului      General      al 
Guvernului anexa 3/13/02a, cu suma 
de 15.000 lei pentru Reabilitare 
Parohia Ortodoxa Sf. Maria din 
Municipiul Blaj, judeţ Alba 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Negruţ Clement 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru 
reabilitarea        bisericii, respectiv     
continuarea lucrărilor de pictura. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

471 Anexa         nr.         3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a, cu suma de 5.000 

Se    solicită   admiterea 
amendamentului   pentru 
reabilitarea         bisericii deoarece  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
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RON pentru Reabilitare Biserica 
Ortodoxa din sat Deal, comuna Cîlnic 
, judeţ Alba 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Negrut Clement 

necesita reparaţii urgente. 
 
 

sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

472 Anexa         nr.         3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a, cu suma de 5.000 lei 
pentru Reabilitare Biserica Ortodoxa 
Înălţarea Domnului din sat Cîlnic, 
comuna Cîlnic, judeţ Alba 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat PD-
L Negruţ-Clement 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea
 bisericii 
deoarece necesita reparaţii urgente. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
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Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

473 Anexa         nr.         3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al 
Guvernului anexa 3/13/02a, cu suma 
de 5.000 lei pentru Reabilitare 
Biserica Ortodoxa Buna Vestire din 
sat Cergăul Mare , comuna Cergăul 
Mare , judeţ Alba 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Negrut Clement 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru 
reabilitarea         bisericii deoarece     
necesita reparaţii urgente. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
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474 Anexa         nr.         3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a, cu suma de 5.000 lei 
pentru Reabilitare Biserica Ortodoxa Sf. 
Nicolae din sat Cunţa , comuna Şpring , 
judeţ Alba 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor:: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Negrut Clement 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
bisericii deoarece necesita reparaţii 
urgente. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

475 Anexa         nr.         3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a, cu suma de 5.000 lei 
pentru Reabilitare Biserica Ortodoxa Sf 
Nicolae, din, comuna Roşia de Selcas, 
judeţ Alba 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
bisericii deoarece necesita reparaţii 
urgente. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
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minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Negrut Clement 

În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

476 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul      
General      al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a, cu suma de 5.000 lei 
pentru reabilitare Parohia Greco- 
Catolica Arhanghel Mihail si Gavril, 
din comuna Craciunelul de Jos, 
judeţul Alba 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Negruţ Clement 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitare 
Parohia Greco- Catolica Arhanghel 
Mihail si Gavril. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 310 -

nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

477 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul      
General      al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a, cu suma de 30.000 lei 
pentru Biserica Ortodoxa Sf. Nicolae, 
din comuna Craciunelul de Jos, 
judeţul Alba pentru construcţie Capela. 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Negrut Clement 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru construcţia 
Capelei.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

478 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul      
General      al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a, cu suma de 5.000 lei 
pentru Reabilitare Biserica Ortodoxa 
din sat Valea Lunga, comuna Valea 
Lunga judetul Alba  
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
bisericii deoarece necesita reparaţii 
urgente. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
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la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Negrut Clement 

apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

479 Anexa         nr.         3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al 
Guvernului anexa 3/13/02a, cu suma 
de 5.000 lei pentru Reabilitare 
Biserica Greco-Catolica din sat Tăuni, 
comuna Valea Lunga, judeţ Alba 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Negruţ Clement 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru 
reabilitarea         bisericii deoarece     
necesita reparaţii urgente. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
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Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

480 Anexa         nr.         3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a, cu suma de 10.000 lei 
pentru Reabilitare Biserica Ortodoxa Sf. 
Arhanghel Mihail si Gavril din sat Şpring, 
comuna Şpring , judeţ Alba 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Negrut Clement 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
bisericii 
deoarece necesita reparaţii urgente. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

481 Anexa  nr.  3/13/02a, Secretariatul      
General      al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a, cu suma de 5.000 lei 
pentru Reabilitare Biserica Ortodoxa 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru reabilitarea    
bisericii deoarece            necesita 
reparaţii urgente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
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Tăierea capului Sf. loan Botezătorul, din 
Cartier Mihail Kogalniceanu, municipiu 
Sebeş,judeţ Alba 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Negruţ Clement 

 nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

482 Anexa         nr.         3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a cu suma de 25.000 lei 
pentru reabilitarea Parohia Grecii de 
Jos Oraş Fierbinţi Judeţul Ialomiţa, 
Protoeria Urziceni 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Gheorghe Tinel 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru 
continuarea 
 lucrărilor in vederea finalizării. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
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dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

483 Anexa         nr.         3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a cu suma de 15.000 lei 
pentru reabilitarea biserica Parohia 
Fierbinţii de Jos, Oraş Fierbinţi 
Judeţul Ialomiţa, Protoeria Urziceni 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Gheorghe Tinel 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru 
continuarea 
 lucrărilor in vederea finalizării. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

484 Anexa         nr.         3/13/02a, Se propune suplimentare bugetului, Se    solicită    admiterea Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 315 -

Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a cu suma de 20.000 lei 
pentru reabilitarea Biserica 
Stroiesti,parohia Fierbinţii de Sus, 
Oraş Fierbinţi Judeţul 
Ialomiţa, Protoeria Urziceni 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Gheorghe Tinel 

amendamentului   pentru 
continuarea 
 lucrărilor in vederea finalizării. 
 
 

amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

485 Anexa         nr.         3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al 
Guvernului anexa 3/13/02a cu suma 
de 25.000 lei pentru reabilitarea 
Biserica Dridu Movila, 
Parohia Dridu, Comuna Dridu, 
Judeţul Ialomiţa, Protoeria Urziceni 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru 
continuarea 
 lucrărilor in vederea finalizării. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
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Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Gheorghe Tinel 

finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

486 Anexa         nr.         3/13/02a, 
Secretariatul      General      al Guve 
Anexa         nr.         3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului rnului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a cu suma de 20.000 lei 
pentru reabilitarea Biserica 
Adormirea Maicii Domnului, sat 
Condeiesti, Comuna Barcanesti, 
Judeţul Ialomiţa, Protoeria Urziceni 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Comisia 
pentru drepturile omului, culte si 
problemele minoritatilor nationale si 
Deputat PD-L Gheorghe Tinel 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru 
continuarea 
 lucrărilor in vederea finalizării. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
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ulterioare. 
  

487 Anexa         nr.         3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a cu suma de 10.000 lei 
pentru reabilitarea Biserica Dridu 
Salindaru, Comuna Dridu, Judeţul 
Ialomiţa, Protoeria Urziceni 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Gheorghe Tinel 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru 
continuarea 
 lucrărilor in vederea finalizării. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

488 Anexa         nr.         3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a cu suma de 25.000 lei 
pentru reabilitarea Biserica Sfânta 
Treime, Municipiul Urziceni, Judeţul 
Ialomiţa, Protoeria Urziceni 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru susţinerea 
 demarării lucrărilor  de construcţie 
a unei biserici noi. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
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la dispoziţia Guvernului. 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Gheorghe Tinel 

nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

489 Anexa         nr.         3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a cu suma de 20.000 lei 
pentru reabilitarea Biserica 
Catrunesti, sat Catrunesti, Comuna 
Sinesti, Judeţul Ialomiţa, Protoeria 
Urziceni 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Gheorghe Tinel 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru finalizarea 
lucrărilor de reparaţii a 
acoperişului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
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situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

490 Anexa         nr.         3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului, 
Secretariatului General al 
Guvernului anexa 3/13/02a cu suma 
de 15.000 lei pentru reabilitarea 
Biserica Constantin si Elena, 
Parohia Platonesti, Protoeria 
Feteşti, Comuna Platonesti, Judeţul 
Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Gheorghe Tinel 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru finalizarea 
lucrărilor de reparaţii a 
acoperişului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

491 Anexa         nr.         3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a cu suma de 15.000 lei 
pentru reabilitarea Biserica Sfanţul 
Nicolae, Sat Mircea cel Batran, 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru finalizarea 
lucrărilor de reparaţii a 
acoperişului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
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Comuna Reviga, Protoeria Slobozia, 
Judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Gheorghe Tinel 

 acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

492 Anexa         nr.         3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a cu suma de 15.000 lei 
pentru reabilitarea Biserica Ciulnita, 
Parohia Ciulnita Comuna Ciulnita, 
Protoeria Slobozia,Judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Gheorghe Tinel 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru finalizarea 
lucrărilor de reparaţii capitale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
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utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

493 Anexa         nr.         3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a cu suma de 15.000 lei 
pentru reabilitarea Biserica „Sfanţul 
Ierarh Nicolae", Parohia Grivita, 
Comuna Grivita, Protoeria Slobozia, 
Judeţul 
Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Gheorghe Tinel 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru finalizarea 
lucrărilor de reparaţii capitale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

494 Anexa         nr.         3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru finalizarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
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Guvernului anexa 3/13/02a.  cu suma de 20.000 
lei pentru reabilitarea Biserica 
„Sfantul Ierarh Nicolae", Parohia 
Malu Roşu, Sat Malu Roşu, Comuna 
Armasesti, Protoeria 
Urziceni,Judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Gheorghe Tinel 

lucrărilor de reparaţii capitale. 
 
 

este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

495 Anexa         nr.         3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a cu suma de 20.000 lei 
pentru reabilitarea Biserica „Sfantul 
Dumitru si Gheorghe", Parohia 
Cosareni 2, Comuna Cosareni, 
Protoeria Urziceni, Judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru inceperea 
 lucrărilor de construcţie a unei noi 
biserici. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
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minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Gheorghe Tinel 

poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

496 Anexa         nr.         3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a.  cusuma de 10.000 
lei pentru reabilitarea Mănăstirea 
Crasani, Sat Crasani, Comuna 
Balaciu, Protoeria Slobozia, Judeţul 
Ialomiţa.  
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
 Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Gheorghe Tinel 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru finalizarea 
 lucrărilor de reabilitare  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
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497 Anexa         nr.         3/13/02a, 

Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a cu suma de 20.000 lei 
pentru reabilitarea Biserica Maia, Sat 
Maia, Comuna Maia, Protoeria 
Urziceni, Judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Gheorghe Tinel 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru finalizarea 
 lucrărilor de reabilitare  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

498 Anexa         nr.         3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a cu suma de 10.000 lei 
pentru reabilitarea Biserica „Sfantul 
Gheorghe – Movilita Noua", Sat 
Movilita, Comuna Movilita, 
Protoeria Urziceni, Judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru finalizarea 
 lucrărilor de reabilitare  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
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la dispoziţia Guvernului. 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Gheorghe Tinel 

cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

499 Anexa nr. 3/13/02a, 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului, 
Anexa nr. 3/13/02a cu suma de 
60.000 lei pentru continuarea 
construcţiei Bisericii Creştin 
Ortodoxe din loc. Nisipari, comuna 
Castelu, Judeţul Constanta 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Chirila Constantin 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
obictivului in curs de execuţie. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat. Astfel,  
sumele înscrise în Anexa 
nr.3/13/02a sunt alocate pentru 
acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale si nu pentru sustinerea 
cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
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potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
  

500 Anexa nr. 3/13/02a, 
Secretariatul General al 
Guvernului 

 Se propune suplimentarea bugetului 
 Secretariatului General al 
Guvernului, Anexa nr. 3/13/02a,  cu 
suma de 60.000 lei pentru 
continuarea construcţiei Bisericii 
Creştin Ortodoxe din loc. Poiana, 
oraş Ovidiu, Judeţul Constanta 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Chirilă Constantin 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
obiectivului in curs de execuţie. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

501 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa 3/13/02a cu suma 
de 80.000 lei pentru reparaţii la 
Parohia Ortodoxa Română 
Sf.Parascheva din comuna SUHAIA, 
Judeţul Teleorman. 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
cheltuielilor  de reparaţii la această 
parohie având în vedere stadiul 
avansat de degradare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat PD-
L Badulescu Adrian 

de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

502 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa 3/13/02a cu suma 
de 20.000 lei pentru reparaţii la 
Parohia Ortodoxă Română Sf.Nicolae 
din comuna Cervenia, Judeţul 
Teleorman. 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat PD-
L Badulescu Adrian 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
cheltuielilor  de reparaţii la această 
parohie având în vedere stadiul 
avansat de degradare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

503 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa 3/13/02a cu suma 
de 30.000 lei  pentru reparaţii la 
Parohia Ortodoxă 
Română Sf.Inălţare a Domnului 
din comuna CRÂNGU, Judeţul 
Teleorman. 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
cheltuielilor  de reparaţii la această 
parohie având în vedere stadiul 
avansat de degradare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
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Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat PD-
L Badulescu Adrian 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

504 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa 3/13/02a cu 
suma de 50.000 lei pentru 
restaurare „Pictură Murală Ştefan 
Luchian" la Catedrala Ortodoxă 
Sf.Alexandru din municipiul 

Alexandria, Judeţul Teleorman. 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Initiator: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat PD-
L Badulescu Adrian 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
cheltuielilor  de reparaţii la această 
parohie având în vedere stadiul 
avansat de degradare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

505 Anexa 3/13/ 02a - Cultură, 
recreere şi religieSecretariatul 
General al  Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General   al   
Guvernului   la  Anexa  3/13/02a  din 
Fondul de rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului cu suma de 20.000 lei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru investiţii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
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pentru investiţii la Parohia Sfântul 
Spiridon din Mun. Buzău, Judeţul 
Buzău. 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat PD 
-L - Preda Cezar Florin 

alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

506 Anexa 3/13/ 02a - Cultură, 
recreere şi religie 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General   al  
Guvernului   la  Anexa  3/13/02a  din 
Fondul de rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului cu suma de 15.000 lei 
pentru lucrări de reparaţie la Parohia 
Sfântul Ştefan din Mun. Buzău, 
Judeţul Buzău. 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat PD 
-L - Preda Cezar Florin 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru realizarea 
lucrărilor de reparaţie necesare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

507 Anexa 3/13/ 02a - Cultură, 
recreere şi religie 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General   al  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru realizarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Secretariatul General al 
Guvernului 

Guvernului  la  Anexa  3/13/02a  din 
Fondul de rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului cu suma de 20.000 lei 
pentru lucrări de reparaţie la 
Catedrala Sfântul Sava din Mun. 
Buzău, Judeţul Buzău. 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat PD 
-L - Preda Cezar Florin 

lucrărilor de reparaţie necesare. 
 

amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

508 Anexa 3/13/ 02a - Cultură, 
recreere şi religie 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General   al   
Guvernului   la   Anexa   3/13/02a  
din Fondul de rezerva aflat la 
dispoziţia Guvernului cu suma    de    
10.000    lei    pentru    investiţii    la 
Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei din 
Mun. Buzău, Judeţul Buzău. 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat PD 
-L - Preda Cezar Florin 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru investiţii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
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completările ulterioare 
509 Anexa 3/13/ 02a - Cultură, 

recreere şi religie 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General   al   
Guvernului   la  Anexa  3/13/02a  din 
Fondul de rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului cu suma de 20.000 lei 
pentru investiţii la Biserica Înălţarea 
Sfintei Cruci din Mun. Buzău, 
Judeţul Buzău. 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat PD 
-L - Preda Cezar Florin 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru investiţii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

510 Anexa 3/13/ 02a - Cultură, 
recreere şi religie 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General   al   
Guvernului   la  Anexa  3/13/02a  din 
Fondul de rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului cu suma de 20.000 lei 
pentru investiţii la Parohia -Broşteni 
„Adormirea Maicii Domnului" din 
Mun. Buzău, Judeţul Buzău. 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat PD 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru investiţii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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-L - Preda Cezar Florin în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

511 Anexa 3/13/ 02a - Cultură, 
recreere şi religie 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General   al   
Guvernului   la  Anexa  3/13/02a  din 
Fondul de rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului cu suma de 10.000 lei 
pentru lucrări de reparaţie la Parohia 
Sfinţii Constantin şi Elena din Mun. 
Buzău, Judeţul Buzău. 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat PD 
-L - Preda Cezar Florin 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru realizarea 
lucrărilor de reparaţie necesare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

512 Anexa 3/13/ 02a - Cultură, 
recreere şi religie 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General   al  
Guvernului  la  Anexa  3/13/02a  din 
Fondul de rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului cu suma de 10.000 lei 
pentru lucrări de reparaţie la Parohia 
Sf. îngeri din Mun. Buzău, Judeţul 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru realizarea 
lucrărilor de reparaţie necesare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
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Buzău. 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat PD 
-L - Preda Cezar Florin 

cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

513 Anexa 3/13/ 02a - Cultură, 
recreere şi religie 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General   al   
Guvernului   la  Anexa  3/13/02a  din 
Fondul de rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului cu suma de 10.000 lei 
pentru lucrări de reparaţie la Parohia 
Sfântul Nicolae din Mun. Buzău, 
Judeţul Buzău. 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat PD 
-L - Preda Cezar Florin 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru realizarea 
lucrărilor de reparaţie necesare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

514 Anexa 3/13/02a-Cultură, 
recreere şi religie 
Secretariatul General al 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General   al   
Guvernului   la  Anexa   3/13/02a   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru realizarea 
lucrărilor de reparaţie necesare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Guvernului din Fondul de rezerva aflat la 
dispoziţia Guvernului cu suma de 
10.000 lei pentru lucrări de reparaţie 
la Parohia Sfântul Apostol Toma din 
Mun. Buzău, Judeţul Buzău. 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat PD 
-L - Preda Cezar Florin 

 
 

formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

515 Anexa 3/13/ 02a - Cultură, 
recreere şi religie 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General   al   
Guvernului   la  Anexa  3/13/02a  din 
Fondul de rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului cu suma de 10.000 Ron 
pentru lucrări de reparaţie la Parohia 
Sfântul Mina din Mun.  Buzău, 
Judeţul Buzău. 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat PD 
-L - Preda Cezar Florin 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru realizarea 
lucrărilor de reparaţie necesare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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516 Anexa 3/13/ 02a - Cultură, 
recreere şi religie 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General   al   
Guvernului   la  Anexa  3/13/02a  din 
Fondul de rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului cu suma de 15.000 lei 
pentru lucrări de reparaţie la Parohia 
Naşterii Maicii Domnului (Greci) din 
Mun. Buzău, Judeţul Buzău. 
 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat PD 
-L - Preda Cezar Florin 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru realizarea 
lucrărilor de reparaţie necesare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

517 Anexa 3/13/ 02a - Cultură, 
recreere şi religie 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General   al   
Guvernului   la  Anexa  3/13/02a  din 
Fondul de rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului cu suma de 20.000 lei 
pentru lucrări de reparaţie la Biserica 
Sfântul Nicolae din sat Mărăcineni, 
corn. Mărăcineni, Judeţul Buzău. 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat PD 
-L - Preda Cezar Florin 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru realizarea 
lucrărilor de reparaţie necesare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

518 Anexa 3/13/ 02a - Cultură, 
recreere şi religie 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General   al   
Guvernului   la  Anexa  3/13/02a  din 
Fondul de rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului cu suma de 15.000 lei 
pentru lucrări de reparaţie la Biserica  
Sfântul  Gheorghe  din  sat  
Căpăţâneşti, corn. Mărăcineni, 
Judeţul Buzău. 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat PD 
-L - Preda Cezar Florin 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru realizarea 
lucrărilor de reparaţie necesare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

519 Anexa 3/13/ 02a - Cultură, 
recreere şi religie 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General   al   
Guvernului   la Anexa   3/13/02a  din 
Fondul de rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului cu suma de 15.000 lei 
pentru lucrări de reparaţie la Biserica 
„Arhanghelii  Mihail  şi  Gavril' din  
sat Poşta Cîlnău, corn. Poşta Cîlnău, 
Judeţul Buzău. 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru realizarea 
lucrărilor de reparaţie necesare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat PD 
-L - Preda Cezar Florin 

pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

520 Anexa 3/13/ 02a - Cultură, 
recreere şi religie 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General   al   
Guvernului   la  Anexa  3/13/02a  din 
Fondul de rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului cu suma de 20.000 Ron 
pentru lucrări de reparaţie la Parohia 
Sf. Mihail şi Gavriil din sat Cîndeşti, 
com. Verneşti, Judeţul Buzău. 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat PD 
-L - Preda Cezar Florin 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru realizarea 
lucrărilor de reparaţie necesare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

521 Anexa 3/13/ 02a - Cultură, 
recreere şi religie 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General   al   
Guvernului   la  Anexa  3/13/02a  din 
Fondul de rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului cu suma de 15.000 Ron 
pentru investiţii la Parohia 
„Schimbarea la faţă" din sat 
Stănceşti, com. Vadu Paşii, Judeţul 
Buzău. 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru investiţii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat PD 
-L - Preda Cezar Florin 

Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

522 Anexa 3/13/02a-Cultură, 
recreere şi religie 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General   al   
Guvernului   la  Anexa  3/13/02a  din 
Fondul de rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului cu suma de 15.000 lei 
pentru investiţii la Parohia „Sf.  Mare 
Mucenic  Dimitrie" din sat Focşănei, 
com. Vadu Paşii, Judeţul Buzău. 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat PD 
-L - Preda Cezar Florin 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru investiţii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

523 Anexa 3/13/ 02a - Cultură, 
recreere şi religie 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General   al   
Guvernului   la  Anexa  3/13/02a  din 
Fondul de rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului cu suma de 20.000 Ron 
pentru investiţii la Parohia „Sf.  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru investiţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 



 
 
Nr. 
crt. 
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Mihail  şi Gavriil" din comuna 
Mărăcineni (E85), Judeţul Buzău. 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor : Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat PD 
-L  Preda CezarFlorin 

cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

524 Anexa 3/13/ 02a - Cultură, 
recreere şi religie 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General   al   
Guvernului   la  Anexa  3/13/02a  din 
Fondul de rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului cu suma de 10.000 lei 
pentru lucrări de reparaţii la Parohia 
„Cuvioasa Paraschiva" din sat 
Potoceni, corn. Mărăcineni, Judeţul 
Buzău. 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor:: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat PD 
-L  Preda Cezar Florin 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru realizarea 
lucrărilor de reparaţii necesare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

525 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatul General al Guvernului, 
anexa 3/13/02a cu suma de 50.000 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
cheltuielilor de construcţie la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 



 
 
Nr. 
crt. 
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RON pentru definitivarea 
construcţiei Bisericii Vlădeni. 
parohia Vlădeni, Judeţul Damboviţa. 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat PD-
L Dumitru Georgică 

această parohie. 
 
 

formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

526 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatul General al Guvernului, 
anexa3/13/02a cu suma de 50.000 
lei pentru finalizarea construcţiei 
Bisericii Săcuieni cu Hramul Sf. 
Nifon,, Judeţul Damboviţa. 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat PD-
L Dumitru Georgică 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
cheltuielilor de construcţie la 
această parohie. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 



 
 
Nr. 
crt. 
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527 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatul General al Guvernului, 
anexa3/13/02a cu suma de 50.000 
RON pentru finalizarea construcţiei 
Bisericii Moreni, cu hramul Sfintilor 
Imparati Constantin si Elena, Judeţul 
Damboviţa. 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat PD-
L Dumitru Georgică 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
cheltuielilor de construcţie la 
această parohie. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

528 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatul General al Guvernului, 
anexa3/13/02a cu suma de 50.000 
lei pentru reabilitarea restaurarea 
picturii Bisericii Bălenii Români cu 
Hramul Sf.Ioan Botezătorul, Judeţul 
Damboviţa. 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat PD-
L Dumitru Georgică 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
cheltuielilor de construcţie la 
această parohie. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
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potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

529 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatul General al Guvernului, 
anexa3/13/02a cu suma de 50.000 
RON pentru reabilitarea Mănăstirii 
Dealul cu Hramul Sf.Nicolae, 
judeţul Damboviţa  
Sursa de finanţare : fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Dumitru Georgică 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
cheltuielilor de construcţie la 
această parohie. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

530 Anexa         nr.         3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului, 
Secretariatului General al 
Guvernului anexa 3/13/02a, cu suma 
de 5.000 lei pentru Reabilitare 
Biserica Ortodoxa înălţarea 
Domnului din localitatea Cerasa, 
comuna Halmasd, judeţul Sălaj; 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru 
reabilitarea         bisericii deoarece 
are un    Stadiu avansat de 
degradare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
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minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Bode Lucian 

pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

531 Anexa         nr.         3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului, 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa  3/13/02a,     cu 
suma   de    100.000   lei   pentru 
Construirea Bisericii Ortodoxe nr.3 
Sfânta   Vineri   Simleul   Silvaniei, 
oraşul   Simleul   Silvaniei,  judeţul 
Sălaj 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Bode Lucian  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru construirea 
acestui lacas de cult deoarece a fost 
demarata in anul 2006, in prezent 
construcţia este finalizata in 
proporţie de 30%, valoarea totala a 
lucrărilor se ridica la aproximativ 
2.400.000 lei, la acest lacas de cult 
fiind arondaţi peste 1500 de enoriaşi. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

532 Anexa         nr.         3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a, cu suma de 10.000 
lei pentru Construirea Bisericii 
Ortodoxe Naşterea Maicii Domnului 
in cadrul Mănăstirii din localitatea 
Marca, comuna Marca, judetul Salaj 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru 
construirea   acestui   lacas de  cult  
deoarece  a  fost demarata in anul 
2008, in prezent   construcţia   este 
finalizata in  proporţie de 20%,   
valoarea   totala   a lucrărilor    se    
ridica     la aproximativ    120.000    
lei.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, nu este precizata 
sursa de finantare 
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PD-L Bode Lucian  
533 Anexa         nr.         3/13/02a, 

Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului, 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa  3/13/02a,     cu 
suma    de    50.000    RON    pentru 
Construire   Biserica   Ortodoxa   
Sfinţii Arhangheli Mihail si Gavril, 
localitatea Preoteasa,   comuna   
Valcau   de  Jos, judeţul Sălaj;   
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Bode Lucian 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru 
construirea   acestui   lacas de cult a 
fost demarata in anul 2009, biserica 
veche fiind   construita   in   anul 
1937  din  argila  si  lemn, fiind 
practic inutilizabila si 
neancapatoare;  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

534 Anexa         nr.         3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului, 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa  3/13/02a,     cu 
suma    de    15.000    lei    pentru 
Reabilitare Biserica Ortodoxa 
Sfantul Nicolae     din     localitatea     
Starciu, comuna   Horoatul   Crasnei,     
judeţul Sălaj;  
 Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Bode Lucian     

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece  are  un  
stadiu avansat de degradare,in anul 
2011 urmând a fi sărbătorit 
centenarul fiind totodată un obiectiv 
aflat in     lista     monumentelor 
istorice ale României   
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

535 Anexa         nr.         3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului, 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa  3/13/02a,     cu 
suma    de    10.000    lei    pentru 
Reabilitare        Biserica        
Ortodoxa Adormirea     Maicii     
Domnului     din localitatea Almasu, 
comuna Almasu, judeţul Salaj  
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Bode Lucian 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului pentrureabilitarea 
bisericii deoarece are un Stadiu        
avansat        de degradare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

536 Anexa         nr.         3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului, 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa  3/13/02a,     cu 
suma de 10.000 lei pentru reabilitare 
Biserica Ortodoxa Sfantul Nicolae din 
localitatea Plesca, comuna Cizer, 
judeţul Sălaj;              
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
bisericii deoarece are un stadiu        
avansat        de degradare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
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minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Bode Lucian 

de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

537 Anexa         nr.         3/l3/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului, 
Secretariatului  General   al 
Guvernului   anexa  3/13/02a,     cu 
suma    de    5.000    RON    pentru 
reabilitare Biserica Ortodoxa Sfantul 
Dumitru      din   localitatea   Halmasd, 
comuna Halmasd, judeţul Salaj 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Bode Lucian 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru reabilitarea    
bisericii deoarece are un    stadiu 
avansat de degradare 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

538 Anexa         nr.         3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului, 
Secretariatului General al 
Guvernului anexa 3/13/02a, cu suma 
de 3.000 lei pentru reabilitare 
Biserica Ortodoxa înălţarea Sfintei 
Cruci din localitatea Ip, comuna Ip, 
judeţul Salaj 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru 
reabilitarea         bisericii deoarece 
are un    stadiu avansat de 
degradare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Bode Lucian 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

539 Anexa         nr.         3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului, 
Secretariatului         General         al 
Guvernului   anexa  3/13/02a,     cu 
suma    de    4.000    RON    pentru 
reabilitare         Biserica        Ortodoxa  
Adormirea    Maicii    Domnului       
din localitatea Cosniciu de Jos, 
comuna Ip, judeţul Sălaj            
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Bode Lucian 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru 
reabilitarea         bisericii deoarece 
are un    stadiu avansat de 
degradare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

540 Anexa         nr.         3/13/02a, 
Secretariatul      General      al 
Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a, cu suma de 4.000 lei 
pentru Reabilitare Biserica Ortodoxa 
Sfinţii Arhangheli Mihail si Gavril din 

Se    solicită    admiterea 
amendamentului   pentru reabilitarea    
bisericii deoarece are un    stadiu 
avansat de degradare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
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localitatea Cosniciu de Sus, comuna Ip, 
judeţul Sălaj;            
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PD-L Bode Lucian 

 alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

541 Anexa nr. 3/13/02 Secretariatul     
General al Guvernului, cap. 6701, 
grupa    /titlul    71    art.    01, 
alineat.01-    RECREERE    ŞI 
RELIGIE 

Se       propune       suplimentarea 
bugetului Secretariatului General al    
Guvernului       -    anexa   nr. 
3/13/02. cap. 6701, grupa /titlul 71 
art. 01, alineat.01- RECREERE ŞI 
RELIGIE - cu suma de 35.000 lei 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Raluca 
Turcan Deputat PD-L 

Se solicită suma pentru finalizarea      
picturii interioare   la   Biserica 
Ortodoxă   cu   hramul Naşterea 
Domnului, Parohia   Lazaret   IV, 
Sibiu, Judeţul Sibiu 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  se 
utilizează după aprobarea legii 
bugetare, pe bază de hotârări ale 
Guvernului  pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, potrivit 
Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

542 Anexa nr. 3/13/02  Secretariatul     
General al Guvernului, cap. 6701, 
grupa    /titlul    71    art.    01, 
alineat.01-    RECREERE    ŞI 
RELIGIE 

Se       propune       suplimentarea 
bugetului Secretariatului General al    
Guvernului       -    anexa   nr. 
3/13/02. cap. 6701, grupa /titlul 71 
art. 01, alineat.01- RECREERE ŞI 
RELIGIE -  cu suma de 15.000 lei  
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se solicită suma pentru refacerea       
picturii interioare şi a sistemului 
electric  de  acţiqnare  a clopotelor - 
la  Biserica Ortodoxă              Buna 
Vestire,              Parohia Guşteriţa,      
Sibiu, judeţul Sibiu 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
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rezervă al Guvernului 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Raluca 
Turcan Deputat PD-L 

 urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

543 Anexa nr. 3/13/02  Secretariatul     
General al Guvernului, cap. 6701, 
grupa    /titlul    71    art.    01, 
alineat.01   -  RECREERE  ŞI 
RELIGIE 

Se       propune       suplimentarea 
bugetului Secretariatului general al 
Guvernului, anexa nr. 3/13/02. cap. 
6701, grupa /titlul 71 art. 01, 
alineat.01-        RECREERE        ŞI 
RELIGIE   cu   suma   de   35.000 lei 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Raluca 
Turcan Deputat PD-L 

Se solicită suma pentru realizarea 
picturii interioare Ia Biserica 
Ortodoxă Sadu II, cu hramul Sfânta 
Treime, comuna Sadu, judeţul 
Sibiu 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  se 
utilizează după aprobarea legii 
bugetare, pe bază de hotârări ale 
Guvernului  pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, potrivit 
Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

544 Anexa nr. 3/13/02  Secretariatul     
General al Guvernului, cap. 6701, 
grupa    /titlul   71    art.    01, 
alineat.01-    RECREERE    ŞI 
RELIGIE 

Se       propune       suplimentarea 
bugetului Secretariatului general al 
Guvernului, anexa nr. 3/13/02. cap. 
6701, grupa /titlul 71 art. 01, 
alineat.01-        RECREERE        ŞI 
RELIGIE   cu   suma   de   30.000 lei 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Raluca 
Turcan Deputat PD-L 

Se solicită suma pentru amenajarea 
Bisericii Ortodoxe Parohia II 
Cristian, cu hramul Sfântul Ioan 
Botezătorul, localitatea Cristian, 
Judeţul Sibiu 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

545 Anexa nr. 3/13/02  Secretariatul     
General al Guvernului, cap. 6701, 
grupa   /titlul   71    art.    01, 

Se        propune       suplimentarea 
bugetului Secretariatului general al 
Guvernului,anexa nr. 3/13/02. 

Se solicită suma pentru realizarea 
sistemului de încălzire centrală, 
amenajarea interioară, şi  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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alineat.01   -   RECREERE   ŞI 
RELIGIE 

cap.   6701 /grupa   /titlul   71    art. 
alineat.01-        RECREERE        ŞI 
RELIGIE   cu   suma   de   15. mii 
lei 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
Autor:  Raluca Turcan Deputat PD-
L 

finalizarea  turnului Ia  Biserica   
Ortodoxă, Catedrala            Sfinţii 
împăraţi Constantin şi Elena, 
comuna Axente Sever, judeţul Sibiu 
 

Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

546 Anexa nr.3/13  Secretariatul 
General al Guvernului,  titlul 59, 
art.12 pentru "Susţinerea cultelor" 

- 500 mii lei, pentru finalizarea 
construcţiei primei biserici a 
romilor creştini, cu hramul 
„Sf.Nectarie Taumaturgul, 
aparţinând parohiei ortodoxe a 
„Tuturor Sfinţilor Români", 
situată în Bucureşti, sector 5. 
Sursa    de    finanţare: Fondul   de   
rezervă   al Guvernului sau din 
bugetul SGG Autor: Deputat 
Nicolae Păun - Grupul Minorităţilor 
Naţionale 

Majorarea bugetului Secretariatului 
General al Guvernului este necesară 
pentru acordarea acestei sume în 
vederea continuării şi finalizării 
acestei biserici, care este situată într-
un cartier cu locuitori cu venituri 
foarte reduse. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

547 Anexa nr. 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului, capitolul 
5001 Titlul X Grupa/Titlul 59 
Articolul 04 
 

Se    propune     suplimentarea    
pentru sprijinirea organizaţiilor 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale altele decât cele care 
primesc subvenţii de la bugetul de 
stat cu suma de 5.000 mii lei de la 
suma de 65.000 mii lei la 70.000 mii 
lei. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
Autori: Comisia pentru drepturile 

In proiectul de lege privind bugetul 
de stat pe anul 2010, pentru 
organizaţiile cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale se prevede o 
reducere financiară de 7,14% faţă 
de 2009, sumă insuficientă
 pentru 
îndeplinirea obiectivelor pe care 
acestea şi le-au propus şi care sunt 
cerute de către societate,alături de 
periclitarea organizării şi 
funcţionării în condiţii optime a 

Se propune respingerea Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputaţi 
Grup Parlamentar Minoritaţi Naţionale:     
Varujan     Pambuccian,     Amet Aledin, 
Ştefan Buciuta, Liana Dumitrescu, 
Gheorghe Firczak, Dragoş Zisopol, 
Ovidiu Victor Ganţ, Mircea Grosaru, 
Popov Duşan, Iusein   Ibram,   Miron   
Ignat,   Ghervazen Longher,      Oana     
Manolescu,     Adrian Miroslav     
Merka,     Niculae     Mircovici, Nicolae 
Păun, Minai Radan, Aurel Vainer 

acestora. Ţinându-se seama de 
actuala situaţie socio-economică 
din România, de efectele 
îngrijorătoare ale crizei economice 
este de înţeles pentru toată lumea 
cât şi pentru organizaţiile 
aparţinând minorităţilor 
naţionale să se limiteze la bugetul 
echivalent anului 2009. 
 
 

548 Anexa nr. 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului, capitolul 
6701 Titlul X Grupa/Titlul 59 
Articolul 04 
 

Se propune suplimentarea pentru 
sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale 
altele decât cele care primesc 
subvenţii de la bugetul de stat cu 
suma de 5.000 mii lei de la suma de 
65.000 mii lei la 70.000 mii lei. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputaţi 
Grup Parlamentar Minoritaţi Naţionale:     
Varujan     Pambuccian,     Amet Aledin, 
Ştefan Buciuta, Liana Dumitrescu, 
Gheorghe Firczak, Dragoş Zisopol, 
Ovidiu Victor Ganţ, Mircea Grosaru, 
Popov Duşan, Iusein   Ibram,   Miron   
Ignat,   Ghervazen Longher,      Oana     

In proiectul de lege privind 
bugetul de stat pe anul 2010, 
pentru organizaţiile 
cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale se 
prevede o reducere financiară 
de 7,14% faţă de 2009, sumă 
insuficientă pentru 
îndeplinirea obiectivelor pe 
care acestea şi le-au propus şi 
care sunt cerute de către 
societate, alături de 
periclitarea organizării şi 
funcţionării în condiţii optime 
a acestora. Ţinându-se seama 
de actuala situaţie socio- 
economică din România, de 
efectele îngrijorătoare ale 
crizei economice este de 
înţeles pentru toată lumea cât 
şi pentru organizaţiile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 
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Manolescu,     Adrian Miroslav     
Merka,     Niculae     Mircovici, Nicolae 
Păun, Minai Radan, Aurel Vainer 

aparţinând minorităţilor 
naţionale să se limiteze la bugetul 
echivalent anului 2009. 

 
549 Anexa nr. 3/13/02a Secretariatului 

General al Guvernului, 
DESTINAŢIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului, capitolul 
67.01 "Cultura, recreere şi religie", 
titlul "Alte cheltuieli" a căror 
utilizare se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului pe anii 2008-2013 
 

176. Se propune suplimentarea cu 
suma de 5.000 mii lei de la suma 
de 65.000 mii Lei la 70.000 mii 
lei. 

Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale, 
altele 
decât cele care primesc subvenţii de 
la bugetul de stat în baza dispoziţiilor 
cap III, respectiv art. 14-22 din 
Legea nr. 334/2006 privind 
finanţarea activităţii partidelor 
politice şi a campaniilor electorale,cu 
modificările şi completările 
ulterioare,în următoarele scopuri: 
cheltuieli  materiale  pentru 
funcţionarea sediilor organizaţiilor  
si filialelor acestora, cheltuieli de 
personal, cheltuieli pentru 
presa,manuale şcolare si publicaţii 
cheltuieli pentru organizarea de 
acţiuni culturale, ştiinţifice, 
simpozioane, întruniri ale membrilor 
conform statutului şi alte asemenea 
manifestări organizate în ţară şi în 
străinătate cheltuieli pentru investiţii 
în bunuri mobile şi imobile necesare 
desfăşurării activităţii organizaţiilor. 

În proiectul de lege privind 
bugetul de stat pe anul 2010, 
pentru organizaţiile 
cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale se 
prevede o reducere financiară 
de 7,14% faţă de 2009, sumă 
insuficientă pentru 
îndeplinirea obiectivelor pe 
care acestea şi le-au propus şi 
care sunt cerute de către 
societate,    .    alături de 
periclitarea organizării şi 
funcţionării în condiţii optime 
a acestora. Tinându-se seama 
de actuala situaţie socio- 
economică din România, de 
efectele îngrijorătoare ale 
crizei economice este de 
înţeles pentru toată lumea cât 
şi pentru organizaţiile 
aparţinând minorităţilor 
naţionale să se limiteze la bugetul 
echivalent anului 2009. 

Această completare este 
necesară pentru o mai bună 
acurateţe în aplicarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, nu este necesară 
introducerea a două noi alineate 
(e) şi (f) întrucât  în cazul 
primului alineat există deja baza 
legală pentru alocarea sumelor 
de la bugetul de stat pentru 
asociaţii şi fundaţii, potrivit O.G. 
nr.26/2000 cu privire la asociaţii 
şi fundaţii cu modificările şi 
completările ulterioare, iar în 
cazul celui de-al doilea alineat 
menţionăm că prevederea exista 
la art.XIII din  OUG 
nr.114/2009privind unele măsuri 
financiare-bugetare. 
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II. Se propune introducerea a două 
noi alineate (e) şi (f) cu următoarele 
cuprinsuri 

e) în temeiul prevederilor art.46, Ut 
f) din O.G nr.26/ 2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, cu modificările 
şi completările ulterioare, se alocă 
sume de la bugetul de stat pentru 
sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale, 
f) La finele exerciţiului bugetar, 
sumele alocate pentru sprijinirea 
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, rămase 
neutilizate in conturile 
organizaţiilor, se reportează în anul 
următor. 

Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputaţi 
Grup Parlamentar Minoritaţi 
Naţionale:Varujan Pambuccian, Amet 
Aledin, Ştefan Buciuta, Liana 
Dumitrescu, Gheorghe Firczak, Dragoş 
Zisopol, Ovidiu Victor Ganţ, Mircea 
Grosaru, Popov Duşan, Iusein   Ibram,   
Miron   Ignat,   Ghervazen 
Longher,Oana Manolescu,Adrian 
Miroslav     Merka,     Niculae     
Mircovici, Nicolae Păun, Minai Radan, 

legislaţiei privind finanţarea 
organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale. 
 
Menţionăm că acesta 
prevedere a existat în Legea 
bugetului de stat până în anul 
2007, iar începând cu anul 
2008 datorită unor erori 
tehnice de redactare, a fost 
omisă, ceea ce a dus la 
îngreunarea utilizării 
fondurilor alocate pe ultimul 
semestru al anului anterior. 
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Aurel Vainer 
550 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 

General al Guvernului 
Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului  General al 
Guvernului, Anexa nr. 3/13/02a  cu 
suma de 18.000 lei pentru placarea 
interioară a pardoselii Bisericii 
Creştin Ortodoxe Sfântul Gheorghe 
din com. Bratasanca, Judeţul 
Prahova. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
  
Autor: Deputat PD-L Ionescu 
George 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
obiectivului în curs de execuţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

551 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului  General al 
Guvernului, Anexa nr. 3/13/02a  cu 
suma de 25.000 lei pentru placarea 
interioară a pardoselii Bisericii 
Creştin Ortodoxe Sfânta Maria din 
com. Măneşti, sat. Coada Izvorului, 
Judeţul Prahova. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
  
Autor: Deputat PD-L Ionescu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
obiectivului în curs de execuţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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George în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

552 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului  General al 
Guvernului, Anexa nr. 3/13/02a  cu 
suma de 10.000 lei pentru reparaţii 
clopotniţă a Bisericii Creştin 
Ortodoxe Buna Vestire din com. 
Cocorăştii Colţ, Judeţul Prahova. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
  
Autor: Deputat PD-L Ionescu 
George 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
obiectivului în curs de execuţie. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

553 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului  General al 
Guvernului, Anexa nr. 3/13/02a  cu 
suma de 5.000 lei pentru reparaţii ale 
Bisericii Creştin Ortodoxe 
Adormirea Maicii Domnului din 
com. Filipeştii de Târg, sat. Filipeştii 
de Târg,  Judeţul Prahova. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
obiectivului în curs de execuţie. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
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Guvernului 
  
Autor: Deputat PD-L Ionescu 
George 

de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

554 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului  General al 
Guvernului, Anexa nr. 3/13/02a  cu 
suma de 20.000 lei pentru placarea 
interioară a pardoselii Bisericii 
Creştin Ortodoxe Sfântul Ierarh 
Nicolae din com. Fulga, sat. Fulga de 
Sus, Judeţul Prahova. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
  
Autor: Deputat PD-L Ionescu 
George 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
obiectivului în curs de execuţie. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

555 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului  General al 
Guvernului, Anexa nr. 3/13/02a  cu 
suma de 14.000 lei pentru reparaţii 
pridvor ale Bisericii Creştin 
Ortodoxe Sfânta Maria din com. 
Gorgota, sat. Gorgota, Judeţul 
Prahova. 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
obiectivului în curs de execuţie. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
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Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
  
Autor: Deputat PD-L Ionescu 
George 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

556 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului  
Secretariatului  General al 
Guvernului, Anexa nr. 3/13/02a  cu 
suma de 5.000 lei pentru reparaţii ale 
Bisericii Creştin Ortodoxe Sfânta 
Treime din com. Tinosul, sat. 
Predeşti,  Judeţul Prahova. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 Autor: Deputat PD-L Ionescu 
George 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
obiectivului în curs de execuţie. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

557 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului  
Secretariatului  General al 
Guvernului, Anexa nr. 3/13/02a  cu 
suma de 10.000 lei pentru reparaţii 
ale Bisericii Creştin Ortodoxe 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
obiectivului în curs de execuţie. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
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Sfântul Ierarh Nicolae din com. 
Pucheni, sat. Puchenii Moşneni  
Judeţul Prahova. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
  
Autor: Deputat PD-L Ionescu 
George 

alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

558 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului  
Secretariatului  General al 
Guvernului, Anexa nr. 3/13/02a  cu 
suma de 27.000 lei pentru placarea 
interioară a pardoselii Bisericii 
Creştin Ortodoxe Sfântul Nicolae din 
com. Poenarii Burchi, sat. Poenarii 
Burchi,  Judeţul Prahova. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
  
Autor: Deputat PD-L Ionescu 
George 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
obiectivului în curs de execuţie. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

559 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului  
Secretariatului  General al 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Guvernului, Anexa nr. 3/13/02a  cu 
suma de 10.000 lei pentru continuare 
construcţie a  Bisericii Creştin 
Ortodoxe Parohia Stănceşti, Filia 
Piatra din com. Cocorăştii Colţ, sat. 
Piatra, Judeţul Prahova. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
  
Autor: Deputat PD-L Ionescu 
George 

obiectivului în curs de execuţie. amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

560 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a,  cu suma de 10.000 
RON pentru  Reabilitare Parohia 
Sfântul Ioan Botezătorul, comuna 
Gheraseni, Satul Cremenea, Judeţul 
Buzău; 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L 
Alecu Valeriu 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un  Stadiu 
avansat de degradare  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
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completările ulterioare 
561 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul 

General al Guvernului 
Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a,  cu suma de 10.000 
RON pentru  Reabilitare Parohia 
Sfinţii Mihail şi Gavrilă, comuna 
Gheraseni, Satul Sudiţi, Judeţul 
Buzău; 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L 
Alecu Valeriu 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un  Stadiu 
avansat de degradare  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

562 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a,  cu suma de 15.000 
RON pentru  Reabilitare Parohia 
Smârdan, comuna Brădeanu, Satul 
Smârdan, Judeţul Buzău; 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L 
Alecu Valeriu 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un  Stadiu 
avansat de degradare  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

563 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a,  cu suma de 15.000 
RON pentru  Reabilitare Parohia 
Sfântul Dumitru, comuna Ţintesti, 
Satul Maxenu, Judeţul Buzău; 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L 
Alecu Valeriu 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un  Stadiu 
avansat de degradare  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

564 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a,  cu suma de 10.000 
RON pentru  Reabilitare Parohia 
Pietrosu, Satul Pietrosu, comuna 
Costeşti, Judeţul Buzău; 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un  Stadiu 
avansat de degradare  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
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Alecu Valeriu 
 

de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

565 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a,  cu suma de 10.000 
RON pentru  Reabilitare Parohia 
Sfânta Treime, Satul Budişteni, 
comuna Costeşti, Judeţul Buzău; 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L 
Alecu Valeriu 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un  Stadiu 
avansat de degradare  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

566 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a,  cu suma de 10.000 
RON pentru  Reabilitare Parohia 
Poşta, Satul Poşta, comuna Cilibia, 
Judeţul Buzău; 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un  Stadiu 
avansat de degradare  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
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al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L 
Alecu Valeriu 
 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

567 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a,  cu suma de 10.000 
RON pentru  Reabilitare Parohia 
Limpeziş, Satul Limpeziş, comuna 
Movila Banului, Judeţul Buzău; 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L 
Alecu Valeriu 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un  Stadiu 
avansat de degradare  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

568 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a,  cu suma de 15.000 
RON pentru  Reabilitare Parohia 
Cioranca, Satul Cioranca, comuna 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un  Stadiu 
avansat de degradare  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
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Movila Banului, Judeţul Buzău; 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L 
Alecu Valeriu 
 
 

 alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

569 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a,  cu suma de 10.000 
RON pentru  Reabilitare Parohia 
Movila Banului, comuna Movila 
Banului, Judeţul Buzău; 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L 
Alecu Valeriu 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un  Stadiu 
avansat de degradare  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

570 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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anexa 3/13/02a,  cu suma de 10.000 
RON pentru  Reabilitare Parohia 
Poşta, satul Poşta, comuna Cilibia, 
Judeţul Buzău; 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L 
Alecu Valeriu 
 
 

Parohiei deoarece are un  Stadiu 
avansat de degradare  
 
 

amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

571 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a,  cu suma de 10.000 
RON pentru  Reabilitare Parohia 
Sfinţii Mihail şi Gavrilă, comuna 
Gheraseni, satul Sudiţi, Judeţul 
Buzău; 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L 
Alecu Valeriu 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un  Stadiu 
avansat de degradare  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 366 -

completările ulterioare 
572 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul 

General al Guvernului 
Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a,  cu suma de 10.000 
RON pentru  Reabilitare Parohia 
Sfântul Ioan Botezătorul, comuna 
Gheraseni, satul Cremenea, Judeţul 
Buzău; 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L 
Alecu Valeriu 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un  Stadiu 
avansat de degradare  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

573 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a,  cu suma de 15.000 
RON pentru  Reabilitare Parohia Sf. 
Consatantin şi Elena, comuna 
Smeeni, Judeţul Buzău; 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L 
Alecu Valeriu 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
bisericii deoarece are un  Stadiu 
avansat de degradare  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

574 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a,  cu suma de 15.000 
RON pentru  Reabilitare Parohia 
Salcioara, sat Salcioara, comuna 
Smeeni, Judeţul Buzău; 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L 
Alecu Valeriu 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Parohiei deoarece are un  Stadiu 
avansat de degradare  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

575 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a,  cu suma de 20.000 
RON pentru  Reabilitare Parohia 
„Adormirea Maicii Domnului”, 
comuna Sageata, sat Dimbroca 
Judeţul Buzău; 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
bisericii deoarece are un  Stadiu 
avansat de degradare  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
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Iniţiator: Deputat PD-L 
Alecu Valeriu 
 
 

de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

576 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a,  cu suma de 15.000 
RON pentru  Reabilitare Parohia 
Sf.Ierarh Nicolae,  sat  Moisica, 
comuna Smeeni, Judeţul Buzău; 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L 
Alecu Valeriu 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
bisericii deoarece are un  stadiu 
avansat de degradare  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

577 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a,  cu suma de 15.000 
RON pentru  Reabilitare Parohia Sf. 
Mihail şi Gavrilă, comuna Luciu, sat 
Caragele, Judeţul Buzău; 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
bisericii deoarece are un  stadiu 
avansat de degradare  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
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al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L 
Alecu Valeriu 
 
 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

578 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a,  cu suma de 20.000 
RON pentru  Reabilitare Parohia Sf. 
Ioan, comuna Luciu,  Judeţul Buzău; 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L 
Alecu Valeriu 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
bisericii deoarece are un  stadiu 
avansat de degradare  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

579 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a,  cu suma de 17.500 
RON pentru  Reabilitare Parohia Sf. 
Apostol Andrei, din sat Lucieni, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
bisericii deoarece are un  stadiu 
avansat de degradare  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
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comuna Smeeni,  Judeţul Buzău; 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L 
Alecu Valeriu 
 
 

 alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

580 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a,  cu suma de 17.500 
RON pentru  Reabilitare Parohia Sf. 
Ilie din comuna Largu, Judeţul 
Buzău; 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L 
Alecu Valeriu 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
bisericii deoarece are un  stadiu 
avansat de degradare  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

581 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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anexa 3/13/02a,  cu suma de 10.000 
RON pentru  Reabilitare Parohia 
„Adormirea Maicii Domnului”, 
comuna Gheraseni,  Judeţul Buzău; 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L 
Alecu Valeriu 
 
 

bisericii deoarece are un  stadiu 
avansat de degradare  
 
 

amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

582 Anexa nr. 3/13/02a, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02a,  cu suma de 10.000 
RON pentru  Reabilitare Parohia 
Sf.Sava Bălaia din sat Bălaia, 
comuna Smeeni, Judeţul Buzău; 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L 
Alecu Valeriu 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
bisericii deoarece are un  stadiu 
avansat de degradare  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
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completările ulterioare 
583 Anexa nr. 3/13, capitolul 5001, 

titlul XII, grupa 71, art. 01, alin. 01 
 

Finalizarea construcţiei Bisericii 
Văleni, comuna Sălătrucu, judeţul 
Argeş – 300.000 lei 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Radu Costin VASILICĂ, 
deputat PSD 

Nevoia de a termina construcţia 
acestui locaş de cult în beneficiul 
locuitorilor satului Văleni. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  se 
utilizează după aprobarea legii 
bugetare, pe bază de hotârări ale 
Guvernului  pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, potrivit 
Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

584 Anexa nr. 3/13 
Capitolul 67.01 Cultură, recreere 
şi religie 
Titlul 59 Alte cheltuieli  
Articolul 12 Susţinerea cultelor 
 
 
 

Se adaugă alineat nou 
 
Studiu de fezabilitate şi lucrări de 
restaurare şi consolidare la Biserica 
Răzvani, strada Biserica Răzvani 
Suma de 800 mii lei 
 
  Fondul de Rezervă al Guvernului 
 
Senator Anca Daniela Boagiu PD-
L 
 
Senator Viorel Badea PD-L 
 
Deputat Theodor Paleologu PD-L 

Biserica este în stadiu de 
deteriorare şi are nevoie de reparaţii 
care să permită desfăşurarea 
activităţii fără a pune în pericol 
siguranţa enoriaşilor. 
Pentru a veni în întâmpinarea 
nevoilor comunităţii şi având în 
vedere rolul bisericilor în 
propagarea valorilor morale şi 
spirituale în societate considerăm 
necesară finanţarea unui studiu de 
fezabilitate şi a lucrărilor de 
restaurare şi consolidare a acestei 
Biserici. 
 
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

585 Anexa 3/13/02, Secretariatul 
General al Guvernului, capitol 
5001, Titlul VI Transferuri intre 

Se aloca suma de 80 mii RON pentru 
reparatii interioare la sediul CNR 
UNESCO din str. Cehov nr.8, sector 

Clădirea  pe care o ocupă CNR 
UNESCO, pe bază de contract este 
situată în str. Cehov nr.8, sector 1 si 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finantare nu poate fi luată in 
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unitati ale administratiei publice, 
alin.1 Transferuri catre institutii 
publice 

1, Bucuresti 
 
Sursa de finanţare: Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
Autori: 
Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
, Deputat PSD+PC Voicu Mădălin-
�tefan, Senator PD-L Ba�a Petru, 
Senator PNL Diaconu Mircea, 
Deputat UDMR Farkas Anna-Lili, 
Deputat PD-L Giurgiu Mircia, 
Deputat PD-L Axenie Carmen 
 
 

este propietate a RAPPS – SAIFI. 
Datorită faptului că nu s-au mai 
efectuat nici-un fel de reparaţii 
curente de aproape 50 de ani , 
spaţiile de birouri interioare  sunt  
în continuă degradare. Acest fapt s-
a datorat fisurilor care au existat în 
acoperisul casei, lucru care a facut 
ca, până la remediarea acestei 
situatii de către propietar în anul 
2009, la orice ploaie apa să 
pătrundă în pereţi si în pardoseli 
producând igrasie şi mucegai.  

Remedierea acestor deficienţe 
privind zugrăveli interioare, pereti 
si plafoane, reparare tocuri si foi usi 
si ferestre, instalatia de apă, 
instalatia electric afectată de 
umezeala continuă, pardoseli de 
lemn în toate camerele trebuie 
făcută cu prioritate în anul 2010. 

considerare, bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului fiind deja construit 
pentru a asigura, desfasurarea în 
condiţii de echilibru, a activitaţii 
acestei institutii si a celor care 
sunt finantate prin bugetul sau.  
 

586 Secretariatul General al Guvernului   
Anexa 3/13                             

Lăcaşuri de cult, continuarea unor 
lucrări de investiţii şi de reabilitare. 
Finalizarea lucrarilor de reabilitare si 
restaurare a Bisericii Sfantul Nicolae 
din municipiul Curtea de Arges, jud. 
Argeş.   
Suma :  150000 RON 
 
Sursa : Redistribuire din Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Cerinţa prevenirii distrugerii unui 
monument istoric şi a reabilitării 
lăcaşului de cult. 
Satisfacerea unor cereri ale 
populaţiei din zona respectivă 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 374 -

Deputat PSD, 
 
Mircea Drăghici 
 
GRUPUL PARLAMENTAR PSD 

 
 
 

completările ulterioare 

587 Anexa 3/13 – Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Capitolul 67.01 „Cultură, recreere 
şi religie”, Titlul 59 „Alte cheltuieli” 
Articolul 12 „Susţinerea cultelor” cu 
suma de 300 mii lei pentru : 
 
1. Continuarea lucrărilor la Catedrala 
Ortodoxă „Învierea Domnului” 
Fălticeni, judeţul Suceava - 40  mii 
lei. 
2. Mânăstirea Moldoviţa cu hramul 
„Buna Vestire”, comuna Moldoviţa, 
judeţul Suceava - 10 mii lei. 
3. Continuarea lucrărilor la Biserica 
Ortodoxă „Sfântul Andrei” Fălticeni, 
judeţul Suceava - 5  mii lei. 
4. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Osoi, cu hramul „Adormirea Maicii 
Domnului”, sat Osoi, comuna 
Vultureşti, judeţul Suceava – 5 mii 
lei. 
5. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Valea Glodului, cu hramul „Sfântul 
Ierarh Nicolae”, sat Valea Glodului, 

Judeţul Suceava dispune de un 
patrimoniu religios deosebit, 
constituindu-se într-una dintre cele 
mai importante destinaţii din ţară 
pentru turismul ecumenic, păstrând 
în acelaşi timp tradiţiile ecleziastice 
de sute de ani. Considerând că 
dezvoltarea durabilă a judeţului este 
strâns legată de protejarea, 
reabilitarea şi punerea în valoare a 
multiplelor unităţi de cult, se 
justifică utilizarea sumelor 
solicitate, astfel încât patrimoniul 
bisericesc să fie păstrat şi de acum 
încolo. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 
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comuna Vultureşti, judeţul Suceava – 
5 mii lei. 
6. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Mereşti, cu hramul „Naşterea Maicii 
Domnului”, sat Mereşti, comuna 
Vultureşti, judeţul Suceava – 5 mii 
lei. 
7. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Hreaţca, cu hramul „Sfântul Ierarh 
Nicolae”, sat Hreaţca, comuna 
Vultureşti, judeţul Suceava – 15 mii 
lei. 
8. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Jacota, cu hramul „Adormirea Maicii 
Domnului”, sat Jacota, comuna 
Vultureşti, judeţul Suceava – 5 mii 
lei. 
9. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Pleşeşti, cu hramul „Sfânta Cuvioasa 
Paraschiva”, sat Pleşeşti, comuna 
Vultureşti, judeţul Suceava – 5 mii 
lei. 
10. Reabilitarea Bisericii „Sfinţii 
Împăraţi Constantin şi Elena”, 
Giurgeşti, comuna Vultureşti, judeţul 
Suceava – 5 mii lei 
11. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Corocăieşti, cu hramul „Sfânta 
Treime”, sat Corocăieşti, comuna 
Vereşti, judeţul Suceava – 5 mii lei. 
12. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Vereşti, cu hramul „Sfântul 
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Gheorghe”, sat Vereşti, comuna 
Vereşti, judeţul Suceava – 5 mii lei. 
13. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Hancea, cu hramul „Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavril”, sat 
Hancea, comuna Vereşti, judeţul 
Suceava – 5 mii lei. 
14. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Bursuceni, cu hramul „Adormirea 
Maicii Domnului”, sat Bursuceni, 
comuna Vereşti, judeţul Suceava – 5 
mii lei. 
15. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Roşcani, cu hramul „Adormirea 
Maicii Domnului”, sat Roşcani, 
oraşul Liteni, judeţul Suceava – 5 mii 
lei. 
16. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Liteni, cu hramul „Sfântul Nicolae”, 
oraşul Liteni, judeţul Suceava – 5 mii 
lei. 
17. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Rotunda, cu hramul „Sfânta Maria”, 
sat Rotunda, oraşul Liteni, judeţul 
Suceava – 5 mii lei. 
18. Demarare a constructei Bisericii 
noi din Hârtop, sat Hârtop, comuna 
Hârtop, judeţul Suceava – 20 mii lei. 
19. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Buneşti, cu hramul „Sfântul 
Dumitru”, sat Buneşti, comuna 
Buneşti, judeţul Suceava – 5 mii lei. 
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20. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Podeni, cu hramul „Sfânta Maria”, 
sat Podeni, comuna Buneşti, judeţul 
Suceava – 5 mii lei. 
21. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Unceşti, cu hramul „Trei Ierarhi”, sat 
Unceşti, comuna Buneşti, judeţul 
Suceava – 5 mii lei. 
22. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Petia, cu hramul „Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavril”, sat Petia, comuna 
Buneşti, judeţul Suceava – 5 mii lei. 
23. Reabilitarea Bisericii „Adormirea 
Maicii Domnului” Huşi, comuna 
Preuteşti, judeţul Suceava – 5 mii lei 
24. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Leucuşeşti, cu hramul „Adormirea 
Maicii Domnului”, sat Leucuşeşti, 
comuna Preuteşti, judeţul Suceava –5 
mii lei. 
25. Reabilitarea Bisericii „Sfânta 
Treime” Preuteşti, judeţul Suceava – 
5 mii lei 
26. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Baia, cu hramul „Adormirea Maicii 
Domnului”, sat Baia, comuna Baia, 
judeţul Suceava (monument istoric, 
Petru Rareş 1532, patrimoniu 
naţional) – 5 mii lei. 
27. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Baia, cu hramul „Sfântul Gheorghe”, 
sat Baia, comuna Baia, judeţul 
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Suceava (Biserica Albă, monument 
istoric, ctitorie Ştefan cel Mare 
1467, patrimoniu naţional) – 5 mii 
lei. 
28. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Bogata, cu hramul „Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavril”, sat 
Bogata, comuna Baia, judeţul 
Suceava – 5 mii lei. 
29. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Fântânele, cu hramul „Sfântul 
Gheorghe”, sat Fântânele, comuna 
Fântânele, judeţul Suceava – 5 mii 
lei. 
30. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Băneşti, cu hramul „Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena”, sat Băneşti, 
comuna Fântânele, judeţul Suceava – 
5 mii lei. 
31. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Cotu Dobei, cu hramul „Sfinţii 
Apostoli Petru şi Pavel”, sat Cotu 
Dobei, comuna Fântânele, judeţul 
Suceava – 5 mii lei. 
32. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Stamate, cu hramul „Naşterea 
Sfântului Ioan Botezătorul”, sat 
Stamate, comuna Fântânele, judeţul 
Suceava – 5 mii lei. 
33. Reabilitarea Bisericii de lemn 
„Sfântul Nicolae” Băneşti, comuna 
Fântânele, judeţul Suceava – 5 mii 
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lei 
34. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Ruşii Mănăstioara, cu hramul „Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavril”, sat 
Ruşii Mănăstioara, comuna Udeşti, 
judeţul Suceava – 5 mii lei. 
35. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Reuseni, cu hramul „Tăierea capului 
Sfântului Ioan Botezătorul” 
(monument istoric, aflat în 
patrimoniul naţional, ultima 
ctitorie a lui Ştefan cel Mare 1503), 
sat Reuseni, comuna Udeşti, judeţul 
Suceava –5 mii lei. 
36. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Udeşti, cu hramul „Sfântul Dumitru” 
, sat Udeşti, comuna Udeşti, judeţul 
Suceava – 5 mii lei. 
36. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Ştirbăţ, cu hramul „Sfântul Neculai” 
, sat Ştirbăţ, comuna Udeşti, judeţul 
Suceava – 5 mii lei 
37. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Ştirbăţ, cu hramul „Sfânta Treime” , 
sat Udeşti, comuna Udeşti, judeţul 
Suceava – 5 mii lei 
38. Reabilitarea Bisericii „Adormirea 
Maicii Domnului” – Huşi, comuna 
Preuteşti judeţul Suceava – 5 mii lei 
39. Reabilitarea Bisericii „Sf. 
Nicolae” Şoldăneşti – Fălticeni 
judeţul Suceava – 5 mii lei 
40. Reabilitarea Bisericii „Adormirea 
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Maicii Domnului” Fălticeni judeţul 
Suceava – 5 mii lei 
41. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Grădini, cu hramul „Sfinţii 
Arhangheli”, Fălticeni, judeţul 
Suceava – 5 mii lei. 
42. Reabilitarea Bisericii „Sfintii 
Arhangheli Mihail si Gavril” 
Fălticeni (Fălticenii Vechi) judeţul 
Suceava – 10 mii lei 
43. Reabilitarea Bisericii „Sfântu 
Ilie” Fălticeni, judeţul Suceava, 5 mii 
lei 
44. Reabilitarea Bisericii „Înălţarea 
Domnului” Pojorâta judeţul Suceava 
– 10 mii lei 
 
 
 
 
 
 
  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Dl. Nechifor Cătălin Ioan– 
dep. PSD+PC 

588 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului 

Reparaţie  Biserică Sfinţii  Mihail şi  
Gavril  com. Slătioara  Jud. Olt – 200 
 
Fondul de rezervă  al  Guvernului 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
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Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 

aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

589 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului 

Reparaţie Mănăstirea Strehareţ Jud. 
Olt – 500 
 
Fondul de rezervă  al  Guvernului 
 
Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

590 Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului 

Reparaţie  Mănăstirea  Măineşti – 
Balş Jud. Olt – 300 
 
Fondul de rezervă  al  Guvernului 
 
Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 
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591 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa nr.3/13/02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5001 / 10 /01 

 
5001 / 20 / 01 / 01 

 
5001 /20 / 01 /  02 

 
5001 / 20 / 01 / 05 

 
5001 / 20 / 01 / 06 

 
5001 / 20 / 01 / 08 

 
 

5001 / 20 / 01 / 09 
 
 

5001 / 20 / 01 / 30 
 

Se modică bugetul în interiorul 
capitolelor cu reduceri (minus)de - 
73.900 mii lei la urmatoarele poziţii: 
şi cu suplimentări de (plus) + 10100 
mii lei la indicatorul Susţinerea 
cultelor, astfel: 
-73000 mii 
+9000mii  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cheltuieli salariale în bani  -1000 
mii 
- Furnituri de birou -3000 mii 
- Materiale pentru curăţenie -100 mii 
- Caruranţi şi lubrifianţi  -1000mii 
- Piese de schimb -200mii 
- Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, 
internet -2000mii 
-Materiale şi prestări servicii cu 
caracter funcţional -10000mii 
- Alte bunuri şi servicii pentru 
întreţinere şi funcţionare -5000mii 
- Bunuri de natura obiectelor de 
inventar -7000mii 
- Uniforme şi echipament -500 mii 
- Deplasări, detaşări,transferuri  
- 4000mii 

Diferenţa de 64.900 se redistribuie 
la Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului şi la Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 
devenind sursa de finanţare pentru 
amendametele senatorului Bota 
pentru: 
-  comunele din judeţul Maramures, 
colegiul 2,   
- tunel  pe sub Gutin (S.F., Geo, 
proiectare) 
- proiect drum expres sau rapid 
Baia Mare – Arduset (2000) , 
Arduset- Cehu Silvaniei  (2000) 
pentru proiectare, studii diferite  
- CFR infrastructura (reparaţii 
poduri şi podeţe) 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finantare nu poate fi luată in 
considerare, bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului fiind deja întocmit 
pentru a asigura, desfasurarea  
activitaţii curente a acestei 
institutii si a celor care sunt 
finantate prin bugetul sau. De 
asemenea, ordonatorul principal 
de credite este cel stabileste 
prioritatile în alocarea sumelor 
pe titluri de cheltuieli potrivit 
obiectivelor stabilite a fi 
indeplinite în anul 2010. 
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5001 / 20 / 05 

 
 

5001 / 20 / 05/ 01 
 

5001/ 20 / 06 
 

5001 / 20 / 11 
 
 

5001/ 20 / 12 
 

5001 / 20 / 13 
 

5001 / 20 / 14 
 

5001 / 30 / 01 
 

5001 / 30 / 02 
 

5001 / 30 / 04 
 

5001 / 30 
 

5001 / 55/ 01 / 12 
 
 

5001 /59 / 04 
 
 
 
 

- Cărţi, publicaţii şi materiale 
documentare -800 mii 
- Consultanţă şi expertiză -200 mii 
- Pregătire profesională -1000 mii 
Protecţia muncii -200 mii 
- Reclamă şi publicitate -100 mii 
Protocol şi reprezentare -2000mii 
- Chirii -2000 mii 
- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 
-2000mii 
- Investiţii ale agenţilor economici cu 
capital de stat  -10000mii 
- Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale 
altele decât cele care primesc 
subvenţii de la bugetul de stat 
-5000mii 
- Finanţarea unor programe şi 
proiecte interetnice şi combaterea 
intoleranţei  -800 mii 
Susţinerea cultelor 
Astfel:  
+9000 

- Biserica ortodoxă română:  + 
4000 

- Biserica greco-catolică: + 
2000 

- Biserica romano-catolică: + 
1000 

- Biserica reformată: + 1000 
Alte culte: + 1000. 
- Construcţii  -2000mii 
Maşini, echipamente şi mijloace de 
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5001 / 59 / 05 
 
 
 

5001 / 59 / 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5001 / 71 / 01 
 

5001 / 71 / 02 
 
 

5001 / 71 / 03 
 
 

5001 / 71 / 30 
 

transport -2000mii 
Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale  -500 mii 
- Alte active fixe -1500mii 
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Anexa nr.3/27 
Obiectivul proiectului 
Construire,Modernizare,Reabilitare 
Lacasuri  de cult si case parohiale 

In jud Maramureş: 
-Construire biserica Duminica 
Minorosiţelor în 
jud.satul:Săsar,com.Recea-50 mii lei 
-Parohia Ortodoxa sat Mocira com. 
Recea-50 mii lei 
-Parohia greco-catolica sat Mocira 
com.Recea-50 mii lei 

Prin relocarea sumelor din bugetul 
S.G.G. pentru pozitia aferenta 
sustinerii cultelor cu 9000 mii lei se 
pot realiza aceste investitii imperios 
necesare conservarii patrimoniului 
cultelor din jud. Maramures. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finantare nu poate fi luată in 
considerare, bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului fiind deja întocmit 
pentru a asigura, desfasurarea  
activitaţii curente a acestei 
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-Parohia greco-catolica Lapusel 
com.Recea-50 mii lei 
-Parohia Ortodoxa sat Sabisa, oras 
Seini-20 mii lei 
-Parohia Ortodoxa sat Ilba, com 
Cicîrlău-20 mii lei 
-Parohia Ortodoxa sat.Bârgău,com 
Cicîrlău-10 mii lei 
-Parohia Ortodoxa Tautii 
Magheraus-20 mii lei 
-Parohia greco-catolica Tautii 
Magheraus-20 mii lei 
-parohia greco-catolica Copalnic 
Manastiur-10 mii lei 
-Parohia greco-catolica sat.Brebeni, 
com Cernesti-100mii lei 
-Parohia Ortodoxa1-50 mii lei si 
parohia ortodoxa 2-50 mii lei oras 
Tg.Lapus 
-parohia Ortodoxa din sat 
Razoare/Tg.Lapus-30 mii lei 
 
- Parohia Ortodoxa din sat 
Rogoz/Tg.Lapus-30 mii lei 
-Parohia greco-catolica Tg.Lapus-50 
mii lei 
-Manastirea Rohia-200 mii lei 
-Parohia Ortodoxa Viseu de Sus-30 
mii lei 
- Parohia Greco-catolica Viseu de 
Sus-30 mii lei 
-Parohia Ortodoxa1 -50 mii lei si 
Ortodoxa 3-50 mii lei Sacel 

institutii si a celor care sunt 
finantate prin bugetul sau. De 
asemenea, ordonatorul principal 
de credite este cel stabileste 
prioritatile în alocarea sumelor 
pe titluri de cheltuieli potrivit 
obiectivelor stabilite a fi 
indeplinite în anul 2010. 
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-Parohia greco-catolica Miresu 
Mare-50 mii lei 
-Parohia Ortodoxa din Tautii de 
Sus/Baia Sprie-30 mii lei 
-Parohia Greco-catolica 
Sisesti/complex Muzeal V.Lucaciu-
50 mii lei 
-Parohia ortodoxa Suciu de Sus-30 
mii lei 
-Parohia ortodoxa Baiut-30 mii lei 
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Anexa 3/13/02, Secretariatul 
General al Guvernului, Grupa 59, 
alin. 12 – susţinerea cultelor. 

Se propune alocarea sumei de 40 mii 
lei  pentru executarea unor lucrări de 
pictură la Biserica din satul Poşta, 
comuna Topliceni, judeţul Buzău. 
 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: senator PNL Cristinel Marian 
Bîgiu, deputat PNL George Adrian 
Scutaru şi deputat PNL Titi Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

- lucrarea este necesară pentru 
finalizarea Bisericii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 
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Anexa 3/13/02, Secretariatul 
General al Guvernului, Grupa 59, 
alin. 12 – susţinerea cultelor. 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei  pentru continuarea lucrărilor de 
pictură la Biserica din parohia Sf. 
Gheorghe, orasul Nehoiu, judeţul 
Buzău. 
 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

- lucrarea este necesară pentru 
finalizarea Bisericii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
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Autori: senator PNL Cristinel Marian 
Bîgiu, deputat PNL George Adrian 
Scutaru şi deputat PNL Titi Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 
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Anexa 3/13/02, Secretariatul 
General al Guvernului, Grupa 59, 
alin. 12 – susţinerea cultelor. 

Se propune alocarea sumei de 730 
mii lei  pentru construirea Bisericii 
din parohia Înălţarea Sfintei Cruci, 
ora�ul Buzău, judeţul Buzău. 
 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: senator PNL Cristinel Marian 
Bîgiu, deputat PNL George Adrian 
Scutaru şi deputat PNL Titi Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

- lucrarea este necesară pentru 
finalizarea Bisericii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 
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Anexa 3/13 – Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Capitolul 67.01 „Cultură, recreere 
şi religie”, Titlul 59 „Alte cheltuieli” 
Articolul 12 „Susţinerea cultelor” cu 
suma de 60 mii lei pentru : 
 
1. Biserica ortodoxă „Sfânta Treime” 
Bran – Sohodol, jud. Braşov – 40 mii 
lei 
2. Parohia Dobroteasa aparţinând 
Protoeriei III Bucureşti, din 
Bulevardul Mircea Vodă nr. 35A, 
sectorul 3 Bucureşti – 20 mii lei.  
 

Sumele sunt necesare pentru lucrări 
de reparaţii şi consolidări pentru 
buna desfăşurarea a activităţii  
unităţilor de cult menţionate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 388 -

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Dl.Gheorghe Ialomiţianu– 
dep. PD-L 
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Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa 3/13/02a/ cu suma 
de 100.000 RON pentru biserica din 
satul Poiana, oras ovidiu, 
jud.Constanta  
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 
Autor: Deputat PD-L  Maria 
Stavrositu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrari de 
renovare a acestei unitati de cult. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

598
9

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa 3/13/02a/ cu suma 
de 100.000 RON pentru biserica din 
comuna Valu lui Traian, 
jud.Constanta  
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 
Autor: Deputat PD-L  Maria 
Stavrositu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentrufinalizarea 
constructiei bisericii din comuna 
Valu lui Traian. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 
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Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
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TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 

 
 
 
 
 

Parohia ortodoxă, loc. Bâra, com. 
Bâra, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

religioase prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

600 Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 

 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Negreşti, com. 
Bârai, jud. Neamţ 

Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 
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Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. Rediu, 
com. Bâra, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

602
3

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Cuvioasă 
Paraschiva, loc. Căuşeni, com. 
Boghicea, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 390 -

cultelor 
 

PSD + PC căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

603
4

 
Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Nistria cu 
Slobozia – 2 biserici, com. Boghicea, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

604
5

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Pogorârea Sf. Duh, 
loc. Boghicea, com. Boghicea, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

605
6

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Petru şi Pavel, 
loc. Boghicea, com. Boghicea, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

606
7

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare   si, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 391 -

 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Slobozia, com. Boghicea, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

607
8

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia romano-catolică PreaSfânta 
Inima lui Isus, loc. Boghicea, com. 
Boghicea, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

608
9

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Cuci, com. 
Bozieni, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

609
0

 
Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Crăieşti, com. 
Bozieni, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 392 -

610 Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Iucşa, com. 
Bozieni, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

611
2

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Băneasa, com. 
Bozieni, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

612
3

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Cordun, com. 
Cordun, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

613
4

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Simioneşti, 
com. Cordun, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 393 -

cultelor 
 

căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

614
5

 
Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
Pildeşti, com. Cordun, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare. 

615
6

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Treime, loc. 
Doljeşti, com. Doljeşti, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare. 

616
7

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
Buhonca, com. Doljeşti, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare. 

617
8

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
Buruieneşti, com. Doljeşti, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 394 -

cultelor 
 

PSD + PC căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

618
9

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
Rotunda, com. Doljeşti, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

619
0

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Dimitrie cu 
Hramul Sf. Dimitrie, com. Gîdinţi, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

620 Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia romano-catolică Trupul 
Domnului, loc. Gherăieşti, com. 
Gherăieşti, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

621
6

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia romano-catolică Sf. Tereza, 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 395 -

 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

loc. Teţcani, com. Gherăieşti, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

622
7

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Gherăieşti, 
com. Gherăieşti, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

623
8

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Bătrâneşti şi 
loc. Spiridoneşti, com. Icuşeşti, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

624
9

 
Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Băluşeşti, 
com. Icuşeşti, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 
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- 396 -

625
0

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Mesteacăn, 
com. Icuşeşti, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

626 Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia oromano-catolică, loc. 
Băluşeşti, com. Icuşeşti, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

627
2

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Mihail şi 
Gavril, loc. Mărmureni, com. 
Oniceni, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

628
3

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Dumitru, loc. 
Oniceni, com. Oniceni, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
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cultelor 
 

căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

629
4

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Constantin şi 
Elena şi Sf. Nicolae, loc. Valea Enei, 
com. Oniceni, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

630
5

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Mihail şi 
Gavril, loc. Poiana Humei, com. 
Oniceni, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

631
6

 
Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Pînceşti, com. 
Pînceşti, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

632
7

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Holm, com. 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
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TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Pînceşti, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

633
8

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Ciurea, com. 
Pînceşti, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

634
9

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Patricheni şi 
loc. Tălpălăi, com. Pînceşti, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

635
0

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Dumitru, loc. 
Poieniţa, com. Poienari, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 
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636 Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Mihail şi 
Gavril, loc. Poienari, com. Poienari, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

637
2

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Mihail şi 
Gavril, loc. Săcăleni, com. Poienari, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

638
3

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Luţca, com. 
Sagna, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

639
4

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Nicolae, loc. 
Sagna, com. Sagna, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
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cultelor 
 

căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

640
6

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
Vulpăşeşti, com. Sagna, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

641
7

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, 
Parohia romano-catolică Sf. Petru şi 
Pavel, loc. Traian, com. Săbăoani, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”.   

642
8

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, 
Parohia romano-catolică Sf. Mihail 
Arhanghelul, loc. Săbăoani, com. 
Săbăoani, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

643
0

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, 
Parohia romano-catolică Sf. Iosif, 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
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TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

loc. Săbăoani, com. Săbăoani, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

644 Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Stăniţa cu 
Cicirea – 2 biserici, com. Staniţa, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

645
2

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Todireni cu 
Poienile Oancei – 2 biserici, com. 
Staniţa, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare. 

646
3

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Ghidion cu 
Veja – 2 biserici, com. Staniţa, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare. 

647
4

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
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TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Parohia romano-catolică, loc. 
Tămăşeni, com. Tămăşeni, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

religioase prevazuta sursa de finantare. 

648
5

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, 
Parohia romano-catolică Pogorârea 
Sf. Duh, loc. Adjudeni, com. 
Tămăşeni, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare. 

649
6

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Valea Ursului 
şi loc. Muncelu, com. Valea Ursului, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare. 

650
7

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Bucium şi 
Şiştari, com. Valea Ursului, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru o 
 
ficierea serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 
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651
8

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Chilii, com. 
Valea Ursului, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare. 

652
9

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Giurgeni, 
com. Valea Ursului, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare. 

653
0
0

Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 
 
 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Construcţie cantină socială în valoare 
de 600 mii lei, Parohia Ceahlău, 
com. Ceahlău,  jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Susţinerea materială a 
familiilor nevoiaşe; ajutorarea 
persoanelor defavorizate, familiilor 
şi copiilor cu probleme speciale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare  şi, 
ca atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

654 Anexa 3/13 – Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Capitolul 67.01 „Cultură, recreere 
şi religie”, Titlul 59 „Alte cheltuieli” 
Articolul 12 „Susţinerea cultelor” cu 
suma de 270 mii lei pentru : 
 

Sumele sunt necesare pentru lucrări 
de reparaţii şi consolidări pentru 
buna desfăşurarea a activităţii  
unităţilor de cult menţionate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 404 -

1. Biserica „Naşterea Maicii 
Domnului” din satul Smîrdan, 
comuna Brădeanu, jud. Buzău  – 30 
mii lei; 
2. Biserica Tuturor Sfinţilor, Parohia 
Precupeţii Vechi, Str. Toamnei, 
nr.92, sect.2, Bucureşti  - 30 mii lei;  
3. Biserica Varlaam, comuna Gura 
Teghii, jud. Buzău – 30 mii lei; 
4. Biserica Furtuneşti, comuna Gura 
Teghii, jud. Buzău – 30 mii lei; 
5. Biserica Ghizdita, comuna 
Zărneşti , jud. Buzău – 50 mii lei; 
6. Biserica Vadu Soreşti, comuna 
Zărneşti , jud. Buzău – 50 mii lei; 
7. Biserica Pruneni, comuna Zărneşti 
, jud. Buzău – 50 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Dl. Adrian Mocanu – dep. 
PSD 
 

urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 
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crt. 
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655 Legea bugetului de stat pe 2010 
 Anexa 3/13 

Secretariatul General al Guvernului 

Este necesară acordarea sumei de 
335 mii lei pentru restaurarea 
Bisericii din localitatea Grojdibodu,  
judeţul Olt 

 
Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 
Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
Senator PSD Dan Coman �ova 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

Este necesară alocarea urgentă a 
sumelor pentru lucrările de 
repara�ii la clădirea Bisericii, 
aflată într-o stare avansată de 
degradare.  Acoperişul Bisericii are 
nevoie de reparaţii urgente, de 
asemenea sunt necesare lucrări de 
reparaţii la pereţii clădirii, precum 
şi refacerea picturilor afectate de 
infiltrările apelor pluviale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

656 Legea bugetului de stat pe 2010 
 Anexa 3/13 

Secretariatul General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 139,23 
mii lei pentru realizarea unor studii  
de fezabilitate în Redea, Judeţul Olt. 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
Amendament propus de: Senatorul  

PSD Ion Toma 

Senator PSD Dan Coman Şova 

Deputat PSD Valeriu Steriu 

Deputat PSD Doru Claudian 

Frunzulică 

 

Până în prezent, din valoare iniţială 
totală a investiţiei de 305,83 mii lei 
a fost arondată doar o mică parte, 
respectiv suma de 166,6 . 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret  titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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657 Legea bugetului de stat pe 2010/ 
 Anexa 3/13 

Secretariatul General al  
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de  300 
mii lei pentru reabilitare bisericilor 
în satele Grădinile şi Plăviceanca, 
comuna Grădinile, Judeţul Olt. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
    Amendament propus de: Senatorul  

PSD Ion Toma 

Senator PSD Dan Coman Şova 

Deputat PSD Valeriu Steriu 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 
 

Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea renovării bisericilor aflate 
în stare avansată de degradare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 
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658 Anexa nr. 3/13/02, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa 3/13/02,  cu suma 
de 180.000 RON pentru lucrări de 
reparaţie a Bisericii „Adormirea 
Maicii Domnului” din b-dul 1 
Decembrie 1918, nr. 21A, sector 3, 
Bucureşti. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L 

Dan Radu Zătreanu 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări de 
tencuieli interioare, refacere pictură 
murală şi vitralii, refacere 
pardoseli, finalizare lucrări 
instalaţie termică, refacerea 
catapetesmei, construirea gardului 
împrejmiutor.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 
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659 Anexa nr. 3/13/02, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa 3/13/02,  cu suma 
de 50.000 RON pentru lucrări de 
reabilitare a Bisericii „Soborul 
Maicii Domnului” din str. Vasile 
Goldiş nr. 1, sector 3, Bucureşti. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L 
 
Dan Radu Zătreanu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări de 
refacere a gardului împrejmuitor, 
executarea pardoselilor în subsol, 
dotarea cu mobilier bisericesc, 
construirea unui lumânărar.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 
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660 Anexa nr. 3/13/02, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa 3/13/02,  cu suma 
de 30.000 RON pentru lucrări de 
consolidare a Bisericii 
„Acoperamântul Maicii 
Domnului” din str. Prisaca Dornei 
nr. 2, sector 3, Bucureşti. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L 
 
Dan Radu Zătreanu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
consolidarea capelei.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 
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661 Anexa nr.3/13 
Obiectivul proiectului 
 
Construirea de Capele Mortuare 

Construirea de Capele Mortuare în 
jud Maramures  
-in fiecare localitate din comuna 
RECEA- total 200 mii lei 
-Cavnic-50 mii lei 
-Baia Sprie-50 mii lei 
-Tg.Lapus-50 mii lei 
-Seini-50 mii lei 
-Tauti Magheraus-50 mii lei 
-Dragomiresti-50 mii lei 
-Salistea de Sus-50 mii lei 
-Ulmeni-50 mii lei 
-Basesti-50 mii lei 
-Bicaz-50 mii lei 
-Oarta de Sus-50 mii lei 
-Ardusat-50 mii lei 
-Valea Chioarului-50 mii lei 
-Satulung-50 mii lei 
-Vima Mica-50 mii lei 
-Grosii Tiblesului-50 mii lei 
-Draghia, com Coroieni-50 mii lei 
-Ungureni,com.Cupseni-50 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Redistribuire de 
la Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Senator 
     
 M.Sorin BOTA 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finantare nu poate fi luată in 
considerare, bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului fiind deja construit 
pentru a asigura, desfasurarea în 
condiţii de echilibru, a activitaţii 
acestei institutii si a celor care 
sunt finantate prin bugetul sau.  
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662 Anexa  nr 3/13, Secretariatul 
General al Guvernului 
Secretariatul general  
pentru Culte 

Drum de aces pentru credincioşi la 
Mănăstire Izbuc (jud Bihor) 
 DN 76 – Avram Iancu – Poiana - 
Izbuc 
L – 8 km 
Valoare 800.000  lei 
 
Sursa: Secretariatul General pentru 
Culte 
 
Autor: Avram Crăciun,  
             senator PSD 

- Este un traseu foarte solicitat de 
cetăţenii din multe judeţe, având în 
vedere la sărbătorile creştine de 
Paşti, Rusalii, Sfânta Marie Mare şi 
altele, vin mii de credincioşi din 
toată zonele limitrofe. 
- Din punct de vedere economic, ar 
da posiblitatea exploatărilor 
forestiere din zona munţilor 
Bihorului. 
Pentru aceste importante 
considerente se impune 
modernizarea acestuia pe tot traseul 
drumului. 
Drumul poate fi amenajat cu 
materiale locale, la nivelul unui 
drum judeţean 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului  nu sunt prevazute 
sume cu aceasta destinatie 
neexistand  baza legală pentru 
finantarea unor astfel de lucrari. 
 

663 Anexa  nr 3/13, Secretariatul 
General al Guvernului 
Secretariatul general  
pentru Culte 

Drum de aces pentru credincioşi la 
Mănăstire Bodrog (jud Arad) 
 L – 1 km 
Valoare 100.000  lei 
 
Sursa: Secretariatul General  
            pentru  Culte 
 
Autor: Avram Crăciun,  
             senator PSD 
 

Ese una dintre cele mai vechi 
mănăstiri datate istoric din ţara 
noastră 1171. 
Este foarte frecventată de 
credincioşi din toată ţara, şi merită 
ajutată  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului  nu sunt prevazute 
sume cu aceasta destinatie 
neexistand  baza legală pentru 
finantarea unor astfel de lucrari. 
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664 Anexa  nr 3/13, Secretariatul 
General al Guvernului 
Secretariatul general  
pentru Culte 

Drum de aces pentru credincioşi  
la Mănăstirea Bezdin (Sârbă) 
L – 3 km 
Valoare 300.000  lei 
 
Sursa: Secretariatul General  
             pentru Culte 
 
Autor: Avram Crăciun,  
             senator PSD 

Este una dintre cele mai vechi 
mănăstiri ale etnicilor sârbi din 
România. A fost vizitată de foarte 
multe oficialităţi sârbe care au 
contribuit mult pentru reparaţiile 
necesare. 
Pentru drum şi acces la mănăstire. 
este obligaţia României, fiind vorba 
de teritoriu, iar drumul este în 
patrimoniul românesc.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului  nu sunt prevazute 
sume cu aceasta destinatie 
neexistand  baza legală pentru 
finantarea unor astfel de lucrari. 
 

665 Anexa  nr 3/13, Secretariatul 
General al Guvernului 
Secretariatul general  
pentru Culte 

Reparaţii la Biserica Ortodoxă 
Stănija de Sus com Buceş jud 
Hunedoara 
Valoare 1,200.000  lei 
 
Sursa: Programul Secretariatul 
             pentru Culte. 
 
Autor: Avram Crăciun,  
             senator PSD 

- Biserica este situată într-un 
perimetru istoric, de pe Valea 
Crişului Alb, alături de  Biserica 
monument de la Stănija de Jos 
(aceiaşi comună) şi în apropiere de 
bserica voevodală Crişcior şi 
mănăstirea Crişan  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finantare nu poate fi luată in 
considerare, bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului fiind deja întocmit 
pentru a asigura, desfasurarea  
activitaţii curente a acestei 
institutii si a celor care sunt 
finantate prin bugetul sau. De 
asemenea, ordonatorul principal 
de credite este cel stabileste 
prioritatile în alocarea sumelor 
pe titluri de cheltuieli potrivit 
obiectivelor stabilite a fi 
indeplinite în anul 2010. 
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666 Anexa  nr 3/13, Secretariatul 
General al Guvernului 
Secretariatul general  
pentru Culte 

Reparaţii la Biserica Ortodoxă com 
Şiştarovăţ jud Arad  
Valoare: 800.000  lei 
 
Sursa: Programul bugetul 
Secretariatul 
             pentru Culte. 
Autor: Avram Crăciun,  
             senator PSD 

Biserica a fost inclusă într-un 
program general de reparaţii, dar 
lucrările s-au oprit din lipsa sursrlor 
de finanţare,  
Documentaţia a fost depusă la 
Secretariatul General pentru Culte 
în 2008 şi s-a aprobat, dar nu s-au 
primit banii. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finantare nu poate fi luată in 
considerare, bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului fiind deja întocmit 
pentru a asigura, desfasurarea  
activitaţii curente a acestei 
institutii si a celor care sunt 
finantate prin bugetul sau. De 
asemenea, ordonatorul principal 
de credite este cel stabileste 
prioritatile în alocarea sumelor 
pe titluri de cheltuieli potrivit 
obiectivelor stabilite a fi 
indeplinite în anul 2010. 
 

667 Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului Sprijin financiar pentru Catedrala 

Ortodoxă Arhiepiscopală Arad  
 
Pictura interioară 
 
Valoare 1000.000  lei 
  
 Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului geneneral pentru 
Culte, Bugetul Secretariatului 
general al   Guvernului  
 
Autor: Avram Crăciun,  
senator PSD 

Este una dintre cele mai importante 
edificii de cult, cultură şi 
arhitectură, din vestul României. 
Este construită imediat după 
Revoluţie şi după o aşteptare a 
românilor de peste 150 de ani-. 
Este un obiectiv de referinţă pentru 
această poartă de vest a ţării noastre 
şi pentru orice vizitator.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finantare nu poate fi luată in 
considerare, bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului fiind deja întocmit 
pentru a asigura, desfasurarea  
activitaţii curente a acestei 
institutii si a celor care sunt 
finantate prin bugetul sau. De 
asemenea, ordonatorul principal 
de credite este cel stabileste 
prioritatile în alocarea sumelor 
pe titluri de cheltuieli potrivit 
obiectivelor stabilite a fi 
indeplinite în anul 2010. 
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668 Secretariatul General  

al Guvernului 
 Anexa 3/13 

Finalizare lucrări construcţie 
Catedrala „Naşterea Domnului”, 
Municipiul Suceava, 5000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator 
Gavril Mirza 
 

Finalizare lucrare/ Reabilitare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea,  nu sunt precizate 
capitolul si titlul de cheltuieli. 

669 Anexa 3/13 Finalizare lucrări Biserica “Sf. 
Vineri”  cartier George Enescu 
Municipiul Suceava, 3000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator 
Gavril Mirza 
 

Finalizare lucrare/ Reabilitare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta 
este neclar, nefiind specificate 
capitolul şi titlul de cheltuieli de 
la care ar urma să se asigure 
finanţarea lucrărilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
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670 Anexa 3/13 Finalizare lucrări Biserica “Naşterea 
Maicii Domnului” Municipiul 
Suceava, 1000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator 
Gavril Mirza 
 

Finalizare lucrare/ Reabilitare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta 
este neclar, nefiind specificate 
capitolul şi titlul de cheltuieli de 
la care ar urma să se asigure 
finanţarea lucrărilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

671 Anexa 3/13 Finalizare lucrări Catedrala "Învierea 
Domnului" Fălticeni 
Municipiul Fălticeni, jud. Suceava, 
2000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator 
Gavril Mirza 
 

Finalizare lucrare/ Reabilitare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta 
este neclar, nefiind specificate 
capitolul şi titlul de cheltuieli de 
la care ar urma să se asigure 
finanţarea lucrărilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
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672 Anexa 3/13 Finalizare lucrări – centru social 
Mănăstirea „Bogdana” Rădăuţi 
Municipiul Rădăuţi, jud Suceava, 
5000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator 
Gavril Mirza 
 

Finalizare lucrare/ Reabilitare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta 
este neclar, nefiind specificate 
capitolul şi titlul de cheltuieli de 
la care ar urma să se asigure 
finanţarea lucrărilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

673 Anexa 3/13 Finalizare lucrări de pictură la 
Catedrala Maicii Domnului Gura 
Humorului, 2000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator 
Gavril Mirza 
 

Finalizare lucrare/ Reabilitare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta 
este neclar, nefiind specificate 
capitolul şi titlul de cheltuieli de 
la care ar urma să se asigure 
finanţarea lucrărilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
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674 Anexa 3/13 Biserica “Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavril” oraşul Cajvana, jud. 
Suceava, 1000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator 
Gavril Mirza 
 

Finalizare lucrare/ Reabilitare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta 
este neclar, nefiind specificate 
capitolul şi titlul de cheltuieli de 
la care ar urma să se asigure 
finanţarea lucrărilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

675 Anexa 3/13 Schitul „Naşterea Maicii Domnului” 
oraşul Cajvana, jud. Suceava, 1000 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator 
Gavril Mirza 
 

Finalizare lucrare/ Reabilitare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta 
este neclar, nefiind specificate 
capitolul şi titlul de cheltuieli de 
la care ar urma să se asigure 
finanţarea lucrărilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
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676 Anexa 3/13 Finalizare lucrări de pictură 
Mănastirea Putna com. Putna, 5000 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator 
Gavril Mirza 
 

Finalizare lucrare/ Reabilitare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta 
este neclar, nefiind specificate 
capitolul şi titlul de cheltuieli de 
la care ar urma să se asigure 
finanţarea lucrărilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

677 Anexa 3/13 Reabilitare sistem de încălzire 
Mănăstirea Suceviţa com Suceviţa, 
jud. Suceava, 5000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator 
Gavril Mirza 
 

Finalizare lucrare/ Reabilitare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta 
este neclar, nefiind specificate 
capitolul şi titlul de cheltuieli de 
la care ar urma să se asigure 
finanţarea lucrărilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
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678 Anexa 3/13 Lucrări de reabilitare Mănăstirea 
Râşca 
Com Râşca, jud. Suceava, 5000 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator 
Gavril Mirza 
 

Finalizare lucrare/ Reabilitare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta 
este neclar, nefiind specificate 
capitolul şi titlul de cheltuieli de 
la care ar urma să se asigure 
finanţarea lucrărilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

679 Anexa 3/13 Lucrări de reabilitare la Biserica 
“Sfinţii Arhangheli” din satul Pâraie 
Comuna Mălini, 1000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator 
Gavril Mirza 
 

Finalizare lucrare/ Reabilitare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta 
este neclar, nefiind specificate 
capitolul şi titlul de cheltuieli de 
la care ar urma să se asigure 
finanţarea lucrărilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
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680 Anexa 3/13 Lucrări de reabilitare la Biserica 
Bălineşti Sat Bălineşti 
Com. Grămeşti, jud. Suceava, 2000 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator 
Gavril Mirza 
 

Finalizare lucrare/ Reabilitare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta 
este neclar, nefiind specificate 
capitolul şi titlul de cheltuieli de 
la care ar urma să se asigure 
finanţarea lucrărilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

681 Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr.3/13/02a la capitolul 
67.01 ,,Cultura, recreere şi religie”- 
Titlul ,, Alte cheltuieli 

Se suplimentează bugetul cu suma de 
100 mii lei pentru renovarea Bisericii 
cu hramul ,,Sfinţii Constantin şi 
Elena” – Locaţia Comuna Traian – 
Judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Deputat independent 
Eugen Nicolicea 

Această sumă este necesară pentru 
reconstrucţia iminentă a Bisericii cu 
hramul ,,Sfiinţii Constantin şi 
Elena” –  Locaţia Comuna Traian – 
Judeţul Olt. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în 
Anexa nr.3/13/02a la care se 
face referire nu sunt alocate 
sume pentru susţinerea cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

682 Anexa 3/13/02 Secretariatul Se propune suplimentarea bugetului Suma este necesara pentru Se propune respingerea 
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General al Guvernului Capitolul 
5001, 70 Cheltuieli de capital, 
Articolul 01 

Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02 cu suma de 200 mii 
lei. pentru consolidarea Bisericii 
“Naşterea Maicii Domnului” din loc. 
Chiţoc, com. Lipovăţ,  jud Vaslui, 
monument istoric de categoria B. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 
 
Grup PSD+PC 

continuarea lucrarilor de 
consolidare si pictura 

amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat.Astfel, de la 
titlul „Cheltuieli de capital” –la 
care se face trimitere, se suportă 
cheltuielile de investiţii ale 
Secretariatului General al 
Guvernului şi ale unităţilor aflate 
în coordonare/subordonare, iar 
cheltuielile pentru susţinerea 
cultelor se suportă de la titlul 
„Alte cheltuieli”.  În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului  se utilizeaza dupa 
aprobarea legii bugetare, pe baza 
de hotarari ale Guvernului  si 
numai pentru situatii urgente sau 
neprevazute, potrivit Legii 
finantelor publice,  nr.500/2002, 
cu modificarile ulterioare. 
 

683 Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului Capitolul 
5001, 70 Cheltuieli de capital, 
Articolul 01 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
anexa 3/13/02 cu suma de 100 mii 
lei. pentru Parohia “Sf. Imparati” 
Traian, com. Traian,  jud Bacau. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 
 
Grup PSD+PC 

Suma este necesara pentru dotarea 
lacasului de cult cu o centrala 
termica. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este greşit formulat.Astfel, de la 
titlul „Cheltuieli de capital” –la 
care se face trimitere, se suportă 
cheltuielile de investiţii ale 
Secretariatului General al 
Guvernului şi ale unităţilor aflate 
în coordonare/subordonare, iar 
cheltuielile pentru susţinerea 
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cultelor se suportă de la titlul 
„Alte cheltuieli”.  În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului  se utilizeaza dupa 
aprobarea legii bugetare, pe baza 
de hotarari ale Guvernului  si 
numai pentru situatii urgente sau 
neprevazute, potrivit Legii 
finantelor publice,  nr.500/2002, 
cu modificarile ulterioare. 
 

684 Anexa nr. 3/13/02, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa 3/13/02,  cu suma 
de 180.000 RON pentru lucrări de 
reparaţie a Bisericii „Adormirea 
Maicii Domnului” din b-dul 1 
Decembrie 1918, nr. 21A, sector 3, 
Bucureşti. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L 
 
Dan Radu Zătreanu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări de 
tencuieli interioare, refacere pictură 
murală şi vitralii, refacere 
pardoseli, finalizare lucrări 
instalaţie termică, refacerea 
catapetesmei, construirea gardului 
împrejmiutor.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta 
este neclar, nefiind specificate 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie suplimentate. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar.  

685 Anexa nr. 3/13/02, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa 3/13/02,  cu suma 
de 50.000 RON pentru lucrări de 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrări de 
refacere a gardului împrejmuitor, 
executarea pardoselilor în subsol, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta 
este neclar, nefiind specificate 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
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reabilitare a Bisericii „Soborul 
Maicii Domnului” din str. Vasile 
Goldiş nr. 1, sector 3, Bucureşti. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
Iniţiator: Deputat PD-L 
 
Dan Radu Zătreanu 

dotarea cu mobilier bisericesc, 
construirea unui lumânărar.  
 

care ar urma să fie suplimentate. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar.  

686 Anexa nr. 3/13/02, Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa 3/13/02,  cu suma 
de 30.000 RON pentru lucrări de 
consolidare a Bisericii 
„Acoperamântul Maicii 
Domnului” din str. Prisaca Dornei 
nr. 2, sector 3, Bucureşti. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L 
 
Dan Radu Zătreanu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
consolidarea capelei.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta 
este neclar, nefiind specificate 
capitolul şi titlul de cheltuieli 
care ar urma să fie suplimentate. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar.  

687 Anexa 3/13 – Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Capitolul 67.01 „Cultură, recreere 
şi religie”, Titlul 59 „Alte cheltuieli” 
Articolul 12 „Susţinerea cultelor” cu 
suma de 500 mii lei pentru : 
 

Sumele sunt necesare pentru lucrări 
de reparaţii şi consolidări pentru 
buna desfăşurarea a activităţii  
unităţilor de cult menţionate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în 
Anexa nr.3/13/ la care se face 
referire nu sunt alocate sume 
pentru susţinerea cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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1. Biserica ortodoxă „Sfântul 
Nicodim cel sfinţit” din localitatea  
Târgu Jiu, judeţul Gorj - 100 mii lei; 
2. - Biserica ortodoxă „Naşterea 
Maicii Domnului”, sat Drăguţeşti, 
comuna Drăguţeşti, jud. Gorj - 130 
mii lei;  
3. Biserica  ortodoxă „Sfiţii 
Voievozi”, sat Cârbeşti, comuna 
Drăguţeşti, jud. Gorj – 30 mii lei; 
4. Biserica ortodoxă „Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavril”, sat 
Cârbeşti, com. Drâguţeşti, jud. Gorj  
– 40 mii lei; 
5. Biserica ortodoxă „Sfinţii Impăraţi 
constantin şi Elena”,localitatea 
Romaneşti, mun. Târgu Jiu, jud. Gorj 
– 40 mii lei; 
6. Biserica ortodoxă „Adormirea 
Maicii Domnului”, localitatea Şasa, 
com. Dăneşti, jud. Gorj – 40 mii lei; 
7. Biserica ortodoxă  „Sfinţii 
Impăraţi constantin şi Elena”, oraş 
Rovinari, jud. Gorj – 100 mii lei; 
8. Parohia Dobroteasa aparţinând 
Protoeriei III Bucureşti, din 
Bulevardul Mircea Vodă nr. 35A, 
sectorul 3 Bucureşti – 20 mii lei.  
 
Sursa de finanţare: Anexa 3/65 – 
Ministerul Finanţelor Publice Acţiuni 
Generale 
 

Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    
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Autor: Dl.Vasile Popeangă– dep. 
PSD + PC 
 

688 Anexa nr. 3/13/02 
Capitolul 6701”Cultură, recreere şi 
religie” 
Titlul X Alte cheltuieli 
Grupa/Titlul 59 
Articolul 04 
 

I. Sprijinirea organizaţiilor 

cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, 

altele decât cele care 

primesc subvenţii de la 

bugetul de stat în baza 

dispoziţiilor cap.III, 

respectiv art.14-22 din 

Legea nr. 334/2006 privind 

finanţarea activităţii  

partidelor politice şi a 

campaniilor electorale,cu 

modificările şi completările 

ulterioare,  în următoarele 

scopuri: 

- cheltuieli materiale pentru 

funcţionarea sediilor 

organizaţiilor şi filialelor 

acestora, lucrărilor de 

întreţinere şi reparaţii ale 

Înlocuirea sintagmei: „prin 
acoperirea parţială a” cu sintagma: 
„în următoarele scopuri” are rol 
de a da o acurateţe textului cât şi 
punerea în concordanţă cu legile 
enunţate în alineat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar. Prin amendament se 
propune un text care vizează 
sprijinirea organizaţiilor 
cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, fără a se 
preciza concret unde ar trebui 
introdus textul respectiv. De 
altfel, problematica legată de 
sprijinirea organizaţiilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale este reglementată de 
OUG nr.114/2009 privind unele 
măsuri financiar-bugetare, care 
prevede inclusiv faptul că 
sumele rămase necheltuite la 
sfârşitul anului la organizaţiile 
cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale se 
reportează în anul următor. 
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acestora; 

-  cheltuieli de personal, 

-  cheltuieli pentru presă, 

carte,  manuale şcolare si 

publicaţii 

-  cheltuieli pentru organizarea 

de acţiuni culturale, 

ştiinţifice, simpozioane, 

întruniri ale membrilor 

conform statutului şi alte 

asemenea manifestări 

organizate în ţară şi în 

străinătate 

-  cheltuieli pentru investiţii în 

bunuri mobile şi imobile 

necesare desfăşurării 

activităţii organizaţiilor. 

II. Se propune introducerea a două 

noi alineate (e)  şi (f) cu următoarele  

cuprinsuri: 

e)  În temeiul prevederilor art.46, 

lit f) din O.G nr.26/ 2000 cu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această completare este necesară 
pentru o mai bună acurateţe în 
aplicarea  legislaţiei privind 
finanţarea organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale. 
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privire la asociaţii şi fundaţii, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, se alocă sume de la 

bugetul de stat pentru sprijinirea 

organizaţiilor cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor 

naţionale.  

 

f) La finele exerciţiului bugetar, 

sumele alocate pentru sprijinirea 

organizaţiilor cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor 

naţionale, rămase neutilizate în 

conturile organizaţiilor, se 

reportează în anul următor. 

GPMN: Varujan Pambuccian, Amet 
Aledin, Ştefan Buciuta, Liana 
Dumitrescu, Gheorghe Firczak, 
Dragoş Zisopol, Ovidiu Victor Ganţ, 
Mircea Grosaru, Popov Duşan, 
Iusein Ibram, Miron Ignat, 
Ghervazen Longher, Oana 
Manolescu, Adrian Miroslav Merka, 
Niculae Mircovici, Nicolae Păun, 
Mihai Radan, Aurel Vainer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menţionăm că acestă prevedere a 
existat în Legea bugetului de stat 
până în anul 2007, iar începând cu 
anul 2008 datorită  unor erori 
tehnice de redactare, a fost omisă, 
ceea ce a dus la îngreunarea 
utilizării fondurilor alocate pe 
ultimul semestru al anului anterior.  
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689 Bugetul Secretariatului  General al 
Guvernului , Anexa nr. 3/13/02a, 
DESTINAŢIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul Secretariatului  
General al Guvernului, capitolul 
67.01 “Cultura, recreere şi religie”, 
titlul “Alte cheltuieli” a căror 
utilizare se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului pe anii 2008-2013 
 

I. Sprijinirea organizaţiilor 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale, altele decât cele care 

primesc subvenţii de la bugetul de 

stat în baza dispoziţiilor cap.III, 

respectiv art.14-22 din Legea nr. 

334/2006 privind finanţarea 

activităţii  partidelor politice şi a 

campaniilor electorale,cu 

modificările şi completările 

ulterioare,  în următoarele 

scopuri: 

- cheltuieli materiale pentru 

funcţionarea sediilor 

organizaţiilor şi filialelor 

acestora, lucrărilor de 

întreţinere şi reparaţii ale 

acestora; 

-  cheltuieli de personal, 

-  cheltuieli pentru presă, 

carte,  manuale şcolare si 

publicaţii 

 
Înlocuirea sintagmei: „prin 
acoperirea parţială a” cu sintagma: 
„în următoarele scopuri” are rol 
de a da o acurateţe textului cât şi 
punerea în concordanţă cu legile 
enunţate în alineat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar. Prin amendament se 
propune un text care vizează 
sprijinirea organizaţiilor 
cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, fără a se 
preciza concret unde ar trebui 
introdus textul respectiv. De 
altfel, problematica legată de 
sprijinirea organizaţiilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale este reglementată de 
OUG nr.114/2009 privind unele 
măsuri financiar-bugetare, care 
prevede inclusiv faptul că 
sumele rămase necheltuite la 
sfârşitul anului la organizaţiile 
cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale se 
reportează în anul următor. 
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-  cheltuieli pentru organizarea 

de acţiuni culturale, 

ştiinţifice, simpozioane, 

întruniri ale membrilor 

conform statutului şi alte 

asemenea manifestări 

organizate în ţară şi în 

străinătate 

-  cheltuieli pentru investiţii în 

bunuri mobile şi imobile 

necesare desfăşurării 

activităţii organizaţiilor. 

II. Se propune introducerea a două 

noi alineate (e)  şi (f) cu următoarele  

cuprinsuri: 

e)  În temeiul prevederilor art.46, 

lit f) din O.G nr.26/ 2000 cu 

privire la asociaţii şi fundaţii, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, se alocă sume de la 

bugetul de stat pentru sprijinirea 

organizaţiilor cetăţenilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această completare este necesară  
pentru o mai bună acurateţe în 
aplicarea  legislaţiei privind 
finanţarea organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale. 
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aparţinând minorităţilor 

naţionale.  

 

f) La finele exerciţiului bugetar, 

sumele alocate pentru sprijinirea 

organizaţiilor cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor 

naţionale, rămase neutilizate în 

conturile organizaţiilor, se 

reportează în anul următor. 

GPMN: Varujan Pambuccian, Amet 
Aledin, Ştefan Buciuta, Liana 
Dumitrescu, Gheorghe Firczak, 
Dragoş Zisopol, Ovidiu Victor Ganţ, 
Mircea Grosaru, Popov Duşan, 
Iusein Ibram, Miron Ignat, 
Ghervazen Longher, Oana 
Manolescu, Adrian Miroslav Merka, 
Niculae Mircovici, Nicolae Păun, 
Mihai Radan, Aurel Vainer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menţionăm că acestă prevedere a 
existat în Legea bugetului de stat 
până în anul 2007, iar începând cu 
anul 2008 datorită  unor erori 
tehnice de redactare, a fost omisă, 
ceea ce a dus la îngreunarea 
utilizării fondurilor alocate pe 
ultimul semestru al anului anterior.  
 

690 Guvernul României 
Secretariatul Genral al Guvernului 
Anexa 3/13 

Ansamblul Mănăstirii Hurezi 
Monument înscris în Lista 
Patrimoniului Cultural Mondial: 
Palatul Brâncovenesc 
Cod LMI:  
VL-II-m-A-09894.03 
Oraşul Horezu, sat aparţinător 
Romanii de Jos 

Consolidare restaurare Biserica 
mare inclusiv restaurare pictură 
murală interioară şi din pridvor 
Lucrări necesare : 
- Consolidarea terenului pe 
latura de vest a incintei istorice,  
- Drenarea apelor de suprafaţă şi 
subterane in zona incintei istorice 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să 
fie suportată cheltuiala. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

- Finalizare restaurare parament 
exterior la Biserica mare; 
- Consolidare clădiri incinta 
istorică (corpuri de chilii, Palatul 
brâncovenesc, fântâna 
brâncovenească 
 
 
 
 
 
 
Consolidarea/ restaurarea 
Bolniţei, a Schiturilor "Sfinţii 
Apostoli" şi "Sfântul Ştefan" 
(proiectare şi execuţie str.şi 
componente istor.) 
 

vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

691 Guvernul României 
Secretariatul Genral al Guvernului 
Anexa 3/13 

Ansamblul Mănăstirii Hurez: 
Corpuri de chilii 
Cod LMI: 
VL-II-m-A-09894.06 
Oraşul Horezu, sat aparţinător 
Romanii de Jos 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Consolidare restaurare Biserica 
mare inclusiv restaurare pictură 
murală interioară şi din pridvor 
Lucrări necesare : 
- Consolidarea terenului pe 
latura de vest a incintei istorice,  
- Drenarea apelor de suprafaţă şi 
subterane in zona incintei istorice 
- Finalizare restaurare parament 
exterior la Biserica mare; 
- Consolidare clădiri incinta 
istorică (corpuri de chilii, Palatul 
brâncovenesc, fântâna 
brâncovenească 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să 
fie suportată cheltuiala. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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Consolidarea/ restaurarea 
Bolniţei, a Schiturilor "Sfinţii 
Apostoli" şi "Sfântul Ştefan" 
(proiectare şi execuţie str.şi 
componente istor.) 
 

în cursul exerciţiului bugetar. 

692
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Anexa 3/13 

Bolniţa Mănăstirii Hurezi 
(Integrată Ansamblului de la Hurezi) 
Cod LMI:  
VL-II-m-A-09895.01 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
 
 
 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Consolidare restaurare Biserica 
mare inclusiv restaurare pictură 
murală interioară şi din pridvor 
Lucrări necesare : 
- Consolidarea terenului pe 
latura de vest a incintei istorice,  
- Drenarea apelor de suprafaţă şi 
subterane in zona incintei istorice 
- Finalizare restaurare parament 
exterior la Biserica mare; 
- Consolidare clădiri incinta 
istorică (corpuri de chilii, Palatul 
brâncovenesc, fântâna 
brâncovenească 
 
 
 
 
 
 
Consolidarea/ restaurarea 
Bolniţei, a Schiturilor "Sfinţii 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să 
fie suportată cheltuiala. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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Apostoli" şi "Sfântul Ştefan" 
(proiectare şi execuţie str.şi 
componente istor.) 
 

693
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Apostoli" (Integrat Ansamblului de 
la Hurezi) 
Cod LMI:  
VL-II-m-A-09899.01 
Oraşul Horezu, sat aparţinător 
Romanii de Jos 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Consolidare restaurare Biserica 
mare inclusiv restaurare pictură 
murală interioară şi din pridvor 
Lucrări necesare : 
- Consolidarea terenului pe 
latura de vest a incintei istorice,  
- Drenarea apelor de suprafaţă şi 
subterane in zona incintei istorice 
- Finalizare restaurare parament 
exterior la Biserica mare; 
- Consolidare clădiri incinta 
istorică (corpuri de chilii, Palatul 
brâncovenesc, fântâna 
brâncovenească 
 
 
 
 
 
 
Consolidarea/ restaurarea 
Bolniţei, a Schiturilor "Sfinţii 
Apostoli" şi "Sfântul Ştefan" 
(proiectare şi execuţie str.şi 
componente istor.) 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să 
fie suportată cheltuiala. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

694
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Biserica Schitului "Sfântul Ştefan" 
(Integrat Ansamblului de la Hurezi) 

Consolidare restaurare Biserica 
mare inclusiv restaurare pictură 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
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Anexa 3/13 Cod LMI: 
VL-II-m-A-09896.01 
Oraşul Horezu, sat aparţinător 
Romanii de Jos 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

murală interioară şi din pridvor 
Lucrări necesare : 
- Consolidarea terenului pe 
latura de vest a incintei istorice,  
- Drenarea apelor de suprafaţă şi 
subterane in zona incintei istorice 
- Finalizare restaurare parament 
exterior la Biserica mare; 
- Consolidare clădiri incinta 
istorică (corpuri de chilii, Palatul 
brâncovenesc, fântâna 
brâncovenească 
 
 
 
 
 
 
Consolidarea/ restaurarea 
Bolniţei, a Schiturilor "Sfinţii 
Apostoli" şi "Sfântul Ştefan" 
(proiectare şi execuţie str.şi 
componente istor.) 
 

formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să 
fie suportată cheltuiala. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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Mănăstirea Dintr-un Lemn: 
Construire Biserică 
Com. Frânceşti, sat Dezrobiţi 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 
Suma necesară: 500.000 mii lei 

 Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să 
fie suportată cheltuiala. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 435 -

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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Lucrările de consolidare au fost 
demarate in cursul anului 2008.  
Biserica "Sfântul Nicolae" a 
fostului Schit  "De Sub Piatră" 
("44 de izvoare") 
Consolidare/restaurare 
Structură: 
- Expertiză tehnică; 
- Lucrări de consolidare; 
Componente artistice: 
-Frescă: proiect, restaurare frescă 
Cod LMI:  
VL-II-m-B-09874  
Com. Costeşti, sat Pietreni 
Suma necesară: 1.000.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
 Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 

Starea gravă de afectare a structurii 
de rezistentă a bisericii reclamă 
finanţare prioritară pentru punerea 
în siguranţă a monumentului, având 
în vedere şi amplasarea acestuia în 
vecinătatea carierei de calcar. de la 
Costeşti 
Consolidare/restaurare 
Structură: 
- Expertiză tehnică; 
- Lucrări de consolidare; 
Componente artistice: 
-Frescă: proiect, restaurare frescă 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să 
fie suportate lucrările. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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Mănăstirea Sărăcineşti 
Consolidare/reasaurate ansamblu - 
biserică, copuri de chilii şi turn 
clopotniţă 

- proiectare (ET, PT) şi 
execuţie 

Ansamblu a fost  folosit ca unitate 
sanitară, ceea ce i-a produs multiple 
daune.Este necesară restaurarea 
acestuia, readucerea laforma 
originară şi clasarea în categoria 
valorică A 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să 
fie suportată cheltuiala. În ceea 
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Cod LMI:  
VL-II-m-B-09960 
Com. Păuşeşti –Măglaşi, sal Valea 
Cheii 
Suma necesară: 500.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 

 ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

698
9

 

Guvernul României 
Secretariatul Genral al Guvernului 
Anexa 3/13 

Restaurare pictură 
Biserica "Buna Vestire" a fostului 
Schit Climent 
Cod LMI:  
VL-II-m-B-09871 
 Com. Pietrari, sat Pietrarii de Jos 
Suma necesară: 500.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 

Valoros monument de la jumătatea 
secolului al XVIII, amplasat in 
zonă cu potenţial turistic ridicat 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să 
fie suportată cheltuiala. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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Biserica " Sfinţii Voievozi" şi 
"Sfântul Vasile" (Biserica de la 
Covreşti) 
 Cod LMI: 
VL-II-m-B-09788 
 Oraşul Horezu, cartierul Olari 
Intervenţie de urgenţă - 

- în cult - 
Stare de precolaps (fisuri 

transversale şi longitudinale) 
- Necesită de urgenţă expertiză 
tehnică structură şi intervenţii de 
urgenţă pentru scoaterea din 
pericol. 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să 
fie suportată cheltuiala. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
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consolidare 
Structură: 
- Proiectare: ET; PT 
- Execuţie: consolidare/ restaurare 
Componente artistice - FRESC~: 
Documentaţie tehnică; intervenţii de 
urgenţă (consolidare frescă), 
restaurare 
Suma necesară: 500.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 

* 
Este biserica din cartierul olarilor şi 
păstrarea ei se impune ca element 
de atracţie culturală şi turistică, 
integrat  cartierului olarilor 
hurezeni. 
 

aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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Biserica "Naşterea Maicii 
Domnului" a fostului Schit Peri 
Cod LMI: VL-II-m-B-09671 
Com. Costeşti, sat Bistriţa 
Structură: 
- ET, PT 
- Lucrări de consolidare 
Componente artistice: 
- Frescă: proiect, lucrări de 
restaurare; 
- Tâmplă şi icoane de tâmplă: 
proiect, lucrări de restaurare 
Suma necesară: 100.000 mii lei  
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 

Stare fizică gravă 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să 
fie suportată cheltuiala. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

701 Anexa nr.3/13 Secretariatul General Suma de 715 Sursa: Anexa5/43 Se propune respingerea,  întrucât 
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al Guvernului Din care pentru: 
- Biserica ortodoxă Jibou II “Sf.Mare 
Mucenic Gheorghe”- 80 
- Protopopiatul ortodox Jibou – 40 
- Sf.Mănăstire STRÂMBA 
“Adormirea Maicii Domnului” 
loc.Păduri� com.HIDA -80 
- Sf.Mănăstire BIC “Tăierea Capului 
Sf.Ioan Botezătorul” loc.Bic-�imleu 
Silvaniei – 80 
- Episcopia SĂLAJULUI – Zalău – 
200 
- Catedrala ortodoxă “Sf.Vineri” – 
Zalău – 60 
- Biserica ortodoxă “Pogorârea 
Sf.Duh” Porolissum – Zalău- 40 
- Biserica ortodoxă “Sf.Ierarh 
Nicolae” – Firmini�, com.Mir�id – 
30 
- Biserica ortodoxă “Adormirea 
Maicii Domnului” – Benesat -15 
- Biserica ortodoxă “Na�terea 
Maicii Domnului” – Horoatul 
Cehului – 15 
- Biserica Ortodoxă “ Sf.Prooc Ilie”- 
Husia – 15 
- Biserica ortodoxă “ Sf.Apostol 
Petru şi Pavel” - Şoimuş - 15 
- Biserica ortodoxă “Adormirea 
Maicii Domnului” – Domnin – 15 
- Biserica ortodoxă “ Sf.Arh.Mihail 
şi Gavril” – Someş Odorhei – 15 
- Biserica ortodoxă “Adormirea 

amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să 
fie suportate cheltuielile.De 
asemenea, sursa de finanţare este 
vag definită.  
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Maicii Domnului” – Inău - 15  
 
Autori:                                                   
Deputat: NOSA IULIU  - PSD+PC      
Senator: POP GHEORGHE – + 
GRUP PARLAMENTAR PSD+PC 
 

702 Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Suplimentare cu suma de 100 mii lei 
Catedrala Ortodoxă Făgăraş 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator PDL Rasaliu Marius 

Se urmăreşte efectuarea unor 
reparaţii la Catedrala Ortodoxă 
Făgăraş 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli  care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

703 Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Suplimentare cu suma de 100 mii lei 
a bugetului Secretariatului General al 
Guvernului, obiectiv Biserica 
Ortodoxă Română III, str. Crinului, 
Luduş 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 
 

Continuarea unei investiţii deja 
începute. Lipsa fondurilor va duce 
la degradarea lucărilor şi prin 
urmare la risipirea fondurilor 
alocate până la momentul de faţă. 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli  care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
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Amendament propus de: 
Senator PDL Başa Petru 

în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

704 Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 lei pentru 
contunuarea lucrărilor de construcţie 
la Parohia  „Sfinţii Mihail şi Gavril” 
din satul Furcenii Noi, comuna 
Cosmeşti, judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator independent Laurenţiu 
Chirvăsuţă 

Această sumă este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie, întrerupte datorită 
lipsei resurselor financiare. 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să 
se aloce sumele pentru 
finanţarea lucrărilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

705 Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 lei pentru 
contunuarea lucrărilor de construcţie 
la Parohia  „Sfântu Vasile” din 
comuna Munteni, judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 

Această sumă este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie, întrerupte datorită 
lipsei resurselor financiare. 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să 
se aloce sumele pentru 
finanţarea lucrărilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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Senator independent Laurenţiu 
Chirvăsuţă 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

706
2

Guvernul României 
Secretariatul Genral al Guvernului 
Anexa 3/13 

Reabilitarea, consolidarea , 
acoperirea cu tablă de cupru  
Biserica cu Hramul „Intrarea în 
biserică a Maicii Domnului” 
Horezu 
Suma necesară: 200.000 mii lei  
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 

Stare fizică gravă 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să 
se aloce sumele pentru 
finanţarea lucrărilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

707
4

Guvernul României 
Secretariatul Genral al Guvernului 
Anexa 3/13 

N reabilitare imobil cămin de bătrâni 
cu 100 de locuri  
Parohia Băile Govora-centru Social 
Sf. Maria  
Suma necesară: 10.000.000 lei lei  
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Stare fizică gravă 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să 
se aloce sumele pentru 
finanţarea lucrărilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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Autor: Aurel Vlădoiu – PSD vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

708
5

Guvernul României 
Secretariatul Genral al Guvernului 
Anexa 3/13 

reabilitare  chilii şi pictură paraclis   
Mănăstirea Arnota 
Suma necesară: 500.000 lei  
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 

Stare fizică gravă 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să 
se aloce sumele pentru 
finanţarea lucrărilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

709
6

Guvernul României 
Secretariatul Genral al Guvernului 
Anexa 3/13 

Construcţie  biserică  
Parohia Măldăreştii de Jos, comuna 
Măldăreşti 
Suma necesară: 200.000 lei  
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

 Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să 
se aloce sumele pentru 
finanţarea lucrărilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
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Autor: Aurel Vlădoiu – PSD aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

710
7

Guvernul României 
Secretariatul Genral al Guvernului 
Anexa 3/13 

Reabilitarea, consolidarea  
Biserica „Adormirea Maicii 
Domnului” (pr. Ion Marin), Gruşetu, 
Costeşti(B)  
Suma necesară: 100.000 lei  
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 

Stare fizică gravă 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să 
se aloce sumele pentru 
finanţarea lucrărilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

711
8

Guvernul României 
Secretariatul Genral al Guvernului 
Anexa 3/13 

Reabilitarea, consolidarea  
Biserica „Buna Vestire” Din Horezu, 
str. Olari-Danie –  
Suma necesară: 200.000 lei  
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Stare fizică gravă 
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Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 
712

9
Guvernul României 
Secretariatul Genral al Guvernului 
Anexa 3/13 

Reabilitarea, consolidarea  
Biserica Cuv. Paraschiva, Sf. Nicolae 
(pr. Gh. Lepea) Mariţa, Vaideeni (A) 
Suma necesară: 100.000 lei  
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 

Stare fizică gravă 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să 
se aloce sumele pentru 
finanţarea lucrărilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

713
0

Guvernul României 
Secretariatul Genral al Guvernului 
Anexa 3/13 

Construire chilii  
Sfânta Mănăstire Surupatele , 
comuna Frânceşti, judeţul Vâlcea 
Suma necesară: 100.000 lei  
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 

 Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să 
se aloce sumele pentru 
finanţarea lucrărilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

714 Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, Capitolul 67 „Cultură, 
recreare şi religie”, titlul 60 „Alte 
cheltuieli”, articolul 12 „Susţinerea 
cultelor”, cu suma de 100 mii lei 
pentru: 
1. Parohia Momoteşti „Sf. Treime” – 
Municipiul Drăgăşani, judeţul 
Vâlcea 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Deputat Bleotu Vasile, 
senator Coca Laurenţiu-PSD+PC 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea lăcaşului de cult. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

715 Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, Capitolul 67 „Cultură, 
recreare şi religie”, titlul 60 „Alte 
cheltuieli”, articolul 12 „Susţinerea 
cultelor”, cu suma de 200 mii lei 
pentru: 
1. Catedrala „Adormirea Maicii 
Domnului” – Municipiul Drăgăşani, 
judeţul Vâlcea 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Deputat Bleotu Vasile, 

Suma este necesară pentru 
construcţie clopotniţă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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senator Coca Laurenţiu-PSD+PC  
716 Anexa 3/13/02 

Secretariatul General al 
Guvernului, cap 6 701, gr. 59, al. 
12 susţinerea Cultelor  
 

Poziţia nr. 7, judeţul Botoşani 
 
Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru următoarele obiective 
de investiţii: 

 Se propune alocarea sumei de 
150 mii lei necesară 
restaurării Bisericii Sf Mare 
Mucenic Gheorghi, satul 
Rediu, com. Rădăuţi-Prut, 
jud. Botoşani. 

 
 Se propune alocarea sumei de 

10 mii lei pentru amplasarea 
unei centrale termice şi 
instalaţii de încălzire aferente 
la Biserica „Sf. Arhangheli 
Mihail şi Gavril”, din 
cartierul Teioasa, loc. 
Darabani, judeţul Botoşani. 
 

 Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru reabilitarea 
acoperişului Bisericii „Sfinţii 
Împăraţi Constantin şi Elena” 
din loc. Darabani, judeţul 
Botoşani. 
 

 Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei Bisericii „Sf. 

Sumele solictate sunt necesare 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie, reabilitare, întreţinere 
şi consolidare . 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat, făcându-se trimitere la 
poziţia 7, judeţul Botoşani – 
inexistentă în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare,  aceasta nu 
este precizată clar, făcându-se 
trimitere, la modul general la 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului, fără a se specifica 
capitolele şi titlurile de cheltuieli 
care ar urma să fie diminuate. 
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Nicolae” în vederea unor 
lucrări de reabilitare şi 
construcţie, loc Darabani, 
judeţul Botoşani. 
 

 Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei  Bisericii „Sf. Ilie” 
,pentru construirea unei case 
prasnicale, cartierul 
Lişmaniţa, oraş Darabani, 
judeţ Botoşani. 
 

 Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie a Bisericii “ 
Naşterea Maicii Domnului”, 
sat Buzieni, comuna 
Băluşeni, judeţul Botoşani. 

 
 

Sursa de finanţare: 
 
Din Bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
Suplimentarea  Bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu aceste sume. 
 
Iniţiator: Senator Independent  
Liviu CÂMPANU 
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717 Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune  suplimentarea bugetului 
Ministerului Cultelor pentru 
urmatoarele obiective: 
1.Biserica Ortodoxa Romana  
Timisoara-Fabric- Vest.( se afla in 
constructie) . 
 Suma necesara 2010-100.000lei 
 
2..Biserica Ortodoxa Romana  
Timisoara-Fabric- Est (Renovare 
capitala).  
Suma necesara 2010-100.000lei 
 
3..Biserica Ortodoxa Romana  
Timisoara-zona Tipografilor. ( Se 
afla in constructie).  
Suma necesara 2010-100.000lei 
 
4. 1.Biserica Ortodoxa Romana  
Timisoara-Fabric- zona Calea 
Lugojului.( Se afla in constructie) 
Suma necesara 2010-100.000lei 
5. .Biserica Ortodoxa Romana  
Timisoara-Fabric- zona Calea 
Lugojului . 
Suma necesara 2010-100.000lei 
 
6.Biserica Ortodoxa Romana  
Timisoara-Muzeul Satului . 
Suma necesara 2010-100.000lei 
 
7.Biserica Ortodoxa Romana  
Timisoara- Viile Fabric.  

Obiectivele mentionate in coloana 
precedenta sunt fie  biserici in 
contructie, incepute de mai multi 
ani, sumele necesare fiind pentru 
finalizarea lucrarilor, fie sume 
necesare pentru finalizarea 
lucrarilor de 
reabilitare/consolidare.Cu sumele 
solicitate lucrarile se apropie de 
sfarsit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat, făcându-se trimitere la 
un minister inexistent, respectiv 
„Ministerul Cultelor”.  În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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Suma necesara 2010-100.000lei 
 
8.Biserica Ortodoxa Romana  
Timisoara-Fabric”Hramul Sfantul 
Ilie” . 
Suma necesara 2010-100.000lei 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Maria Eugenia Barna deputat 
PSD+PC 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

718 Anexa 3/13 Prevederea în Buget a sumei de 
5.500 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  
"Centrul Misionar Ortodox Tg. 
Mureş - Recea"   
din oraşul Ungheni, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 Autor senator dr. Corneliu Grosu 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
Insuficienţa fondurilor pe care 
instituţia de cult le poate aloca 
acestui obiectiv 
 
Obiectiv început în anul 2009 
 
 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli unde ar trebui să se 
prevadă suma propusă. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

719 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Prevederea în Buget a sumei de 500 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
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"Biserica Ortodoxă Bălăuşeri"   
din comuna Bălăuşeri, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autor senator de Mures dr. Corneliu 
Grosu 

locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
Insuficienţa fondurilor pe care 
instituţia de cult le poate aloca 
acestui obiectiv 
Obiectiv început în anul 2009 
 

concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli unde ar trebui să se 
prevadă suma propusă. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

720 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Prevederea în Buget a sumei de 500 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
"Biserica Ortodoxă Luduş - 
Roşiori"   
din oraşul Luduş, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
 
 
 
Autor senator de Mures dr. Corneliu 
Grosu 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
Insuficienţa fondurilor pe care 
instituţia de cult le poate aloca 
acestui obiectiv 
 
Obiectiv început în anul 2009 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli unde ar trebui să se 
prevadă suma propusă. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

721 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Prevederea în Buget a sumei de 500 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
"Biserica Ortodoxă Dâmbu – Satul 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
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Nou"   
din comuna Sânpetru, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
 
Autor senator de Mures dr. Corneliu 
Grosu 

proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
Insuficienţa fondurilor pe care 
instituţia de cult le poate aloca 
acestui obiectiv 
 
Obiectiv început în anul 2009 
 
 
 

cheltuieli unde ar trebui să se 
prevadă suma propusă. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

722 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Prevederea în Buget a sumei de 500 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
"Biserica Ortodoxă Ozd - 
Târnăveni"   
din satul Ozd - municipiul 
Târnăveni, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autor senator de Mures dr. Corneliu 
Grosu 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
Insuficienţa fondurilor pe care 
instituţia de cult le poate aloca 
acestui obiectiv 
 
Obiectiv început în anul 2009 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli unde ar trebui să se 
prevadă suma propusă. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

723 Anexa 3/13 Prevederea în Buget a sumei de 500 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
"Biserica Ortodoxă Batoş"   
din comuna Batoş, jud. Mureş  

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli unde ar trebui să se 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor senator de Mures dr. Corneliu 
Grosu 

comunităţii locale. 
Insuficienţa fondurilor pe care 
instituţia de cult le poate aloca 
acestui obiectiv 
 
Obiectiv început în anul 2009 
 
 

prevadă suma propusă. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

724 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
ANEXA NR. 3/13/02 –  GRUPA 
59, ARTICOL 12 

SE PROPUNE A FI ALOCATĂ 
SUMA DE 2.680 MII LEI, 
REPREZENTÂND : 
- Episcopia Tulcii                           
2.500 mii lei 
- Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail 
şi Gavril”, oraşul Măcin, judeţul 
Tulcea               50   mii lei; 
- Biserica „Sfânta Treime Jijila II”, 
comuna Jijila, judeţul Tulcea                
50 mii lei; 
- Biserica „Sf Dumitru Jijila I”, 
comuna Jijila, judeţul Tulcea                
30 mii lei; 
- Biserica „Sf. Treime Greci III”, 
comuna Greci, judeţul Tulcea               
50 mii lei. 
 
 
Sursa de finanţare – fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

     Noua Episcopie a Tulcii 
înfiinţată de către Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române în anul 
2004 şi care şi-a început activitatea 
în  25 martie 2008, prin  bunăvoinţa 
Consiliului Judeţean Tulcea, a 
primit ca sediu clădirea fostului 
spital din str. Gloriei nr. 24 din 
municipiul Tulcea. 
      Pentru amenajarea sediului 
pentru birouri şi administraţia 
eparhială,  elemente de strictă 
necesitate pentru buna desfăşurare a 
activităţii bisericeşti şi misionare în 
această parte a ţării încărcată de 
istorie şi de cultură bisericească şi 
naţională, s-a întocmit 
documentaţia pentru Reparaţie 
Capitală şi consolidare sediu 
administrativ al Episcopiei Tulcii. 
Documentaţia necesară împreună 
cu toate avizele ce se impuneau a 

Se propune respingerea 
amendamentului,  întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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Autor 
Senator Trifon Belacurencu-
PDS+PC 

fost depusă la Primăria 
Municipiului Tulcea, care în data 
de 19.09.2008 a eliberat autorizaţia 
de construire nr.608/29921. 
În data de 15.10.2008 a avut loc 
licitaţia pentru începerea execuţiei 
lucrării (în valoare de 6.000.000 
lei), actualmente restul de executat 
fiind de 5.200.000 lei. 
 
Acordarea de sprijin financiar unor 
unităţi de cult în vederea finalizării 
unor biserici noi sau a reabilitării 
unor biserici aflate în stare avansată 
de degradare 
 

725 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Finalizare lucrări construcţie 
Catedrala „Naşterea Domnului”, 
Municipiul Suceava – 5000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
Autor: Senator Gavril Mirza 

Finalizare lucrare/ Reabilitare 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli unde ar trebui să se 
prevadă suma propusă. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

726 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul Finalizare lucrări Catedrala "Învierea Finalizare lucrare/ Reabilitare Se propune respingerea,  întrucât 
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General al Guvernului Domnului" Fălticeni 
Municipiul Fălticeni, jud. Suceava – 
2000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Autor: Senator Gavril Mirza 

 amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli unde ar trebui să se 
prevadă suma propusă. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

727 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Finalizare lucrări de pictură la 
Catedrala Maicii Domnului Gura 
Humorului – 2000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Autor: Senator Gavril Mirza Finalizare lucrare/ Reabilitare 

 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli unde ar trebui să se 
prevadă suma propusă. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

728 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Biserica “Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavril” oraşul Cajvana, jud. Suceava 

Finalizare lucrare/ Reabilitare 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
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– 1000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Autor: Senator Gavril Mirza 

formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli unde ar trebui să se 
prevadă suma propusă. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

729 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Schitul „Naşterea Maicii Domnului”  
oraşul Cajvana, jud. Suceava – 1000 
lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Autor: Senator Gavril Mirza Finalizare lucrare/ Reabilitare 

 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli unde ar trebui să se 
prevadă suma propusă. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

730 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Finalizare lucrări de pictură 
Mănastirea Putna com. Putna – 1000 
lei 

Finalizare lucrare/ Reabilitare 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Autor: Senator Gavril Mirza 

concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli unde ar trebui să se 
prevadă suma propusă. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

731 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Reabilitare sistem de încălzire 
Mănăstirea Suceviţa com Suceviţa, 
jud. Suceava – 5000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Autor: Senator Gavril Mirza Finalizare lucrare/ Reabilitare 

 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli unde ar trebui să se 
prevadă suma propusă. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

732 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Lucrări de reabilitare Mănăstirea 
Râşca 
Com Râşca, jud. Suceava – 5000 lei 
 

Finalizare lucrare/ Reabilitare 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Autor: Senator Gavril Mirza 

cheltuieli unde ar trebui să se 
prevadă suma propusă. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

733 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Lucrări de reabilitare la Biserica 
“Sfinţii Arhangheli” din satul Pâraie 
Comuna Mălini – 1000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Autor: Senator Gavril Mirza Finalizare lucrare/ Reabilitare 

 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli unde ar trebui să se 
prevadă suma propusă. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

734 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Lucrări de reabilitare la Biserica 
Bălineşti Sat Bălineşti 
Com. Grămeşti, jud. Suceava – 2000 
lei 
 

Finalizare lucrare/ Reabilitare 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli unde ar trebui să se 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Autor: Senator Gavril Mirza 

prevadă suma propusă. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

735 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, cap.6701, grupa 59, alin.12 
sustinerea Cultelor, pentru 
construcţia Bisericii Ortodoxe Sf. 
Vasile cel Mare, Str. Motorului, nr. 
17, Baia Mare, judeţul Maramureş. 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: Deputat Independent 

ZOICAŞ Gheorghe 

Lucrare în construcţie 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât  
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

736 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 20 mii 

lei , cap.6701, grupa 59, alin.12, 

sustinerea Cultelor, pentru 

construcţia Bisericii Ortodoxe 

Naşterea Domnului,Str. George 

Coşbuc , Baia Mare, judeţul 

Finalizare lucrare 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât  
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Maramureş. 

Sursa de finantare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: Deputat Independent 

ZOICAŞ Gheorghe  

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

737 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 20 mii 

lei, cap.6701, grupa 59, alin.12, 

sustinerea Cultelor, pentru finalizarea 

construcţiei Bisericii Bunavestire, 

Str. Bictor Babeş, Baia Mare, judeţul 

Maramureş. 

Sursa de finantare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 

 
Autori: Deputat Independent 

ZOICAŞ Gheorghe  

Lucrare în construcţie 
 

Se propune respingerea,  întrucât  
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

738 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 30 mii 

lei, cap 6701, grupa 59, alin.12, 

sustinerea Cultelor, pentru finalizarea 

construcţiei Bisericii greco-catolice 

Sf. Petru şi Pavel, loc. Cicârlău, Str. 

Principală, judeţul Maramureş. 

Sursa de finantare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 

Lucrare în construcţie 
 

Se propune respingerea,  întrucât  
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Autori: Deputat Independent 

ZOICAŞ Gheorghe  

739 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 50 000 
lei  cap.6701, grupa 59, alin.12, 
sustinerea Cultelor, pentru Biserica 
Ortodoxă din satul Soci, comuna 
Borca, judeţul Neamţ. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Independent Emil 
BOSTAN, Senator Independent 
Ovidius MARCUTIANU 

 Se propune respingerea,  întrucât  
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

740 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, cap. 6701, grupa 59, alin.12, 
sustinera Cultelor, pentru Biserica 
Ortodoxă din satul Plugova, comuna 
Mehadia, judeţul Caraş Severin. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Autori: Deputat Independent Ion 

TABUGAN 

 Se propune respingerea,  întrucât  
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

741 Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 
 

Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Capitolul 6701, Grupa/Titlul 59, alin. 

Obiectiv în continuare Se propune respingerea,  întrucât  
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
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12 – Susţinerea cultelor 
 
Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 100 mii lei pentru  
finanţarea obiectivului “Continuare 
lucrări reparaţii – Biserica Sf. 
Apostoli Petru şi Pavel”,  mun. 
Călăraşi, jud. Călăraşi 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

742 Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 
 

Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Capitolul 6701, Grupa/Titlul 59, alin. 
12 – Susţinerea cultelor 
 
Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 100 mii lei pentru  
“Reabilitare biserică”  com. Romuli, 
jud. Bistriţa-Năsăud 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
 
 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv în continuare  Se propune respingerea,  întrucât  
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

743 Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Capitolul 6701, Grupa/Titlul 59, 

Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Capitolul 6701, Grupa/Titlul 59, alin. 

Obiectiv în continuare Se propune respingerea,  întrucât  
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
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alin. 12 – Susţinerea cultelor 12 – Susţinerea cultelor 
 
Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 50 mii lei pentru  
“Reabilitare biserică”, com. Miheşu 
de Câmpie, sat. Răzoare, jud. Mureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

744 Anexa nr. 3/13/02, Secretariatul 
General al Guvernului, Cap 6701, 
grupa/titlu 59, art 12, Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea a  200 mii lei 
pentru împrejmuirea bisericii 
ortodoxe din satul Zănoaga, com 
Dumbrava, jud. Prahova 
 
Sursa de finanţare: Sursa de 
finanţare: Fondul de rezervă bugetară 
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru protejarea edificiului este 
necesară împrejmuirea. 
 

Se propune respingerea,  întrucât  
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

745 Anexa 3/13/02, cap. 6701, titlul 59 
alin 12, 
Secretariatul General al Guvernului 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Construire 
Biserică Ortodoxă Iernut, cu suma de 
200 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Sursa de 
finanţare: Fondul de rezervă bugetară 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Numar mare de credincioşi 
ortodocşi. 

 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat, făcându-se trimitere la 
suma prevăzută pentru judeţul 
Mureş – poziţie inexistentă în 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare,  
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar . 

746 3/13/02, Secretariatul General al 
Guvernului, Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59, Alin. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 20 mii lei pentru 
construcţie biserică nouă, Parohia 
Înălţarea Sfintei Cruci, Arhiepiscopia 
Ortodoxă Română a Vadului, 
Feleacului şi Clujului, Municipiul 
Cluj- Napoca, Judeţul Cluj. 
 
Sursa de finanţare: Sursa de 
finanţare: Fondul de rezervă bugetară 
 
Autori:  
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 
 

Realizarea unui obiectiv necesar şi 
de interes pentru comunitatea din 
zonă.  
 
 

Se propune respingerea,  întrucât  
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

747 3/13/02, Secretariatul General al 
Guvernului, Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59, Alin. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 100 mii lei pentru 
reparaţii capitale Ansamblu Capela 
Centrul Eparhial, Arhiepiscopia 
Ortodoxă Cluj, Arhiepiscopia 
Ortodoxă Română a Vadului, 
Feleacului şi Clujului, Municipiul 
Cluj- Napoca, Judeţul Cluj 
 

Finanţarea unui obiectiv de interes 
pentru comunitate. 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât  
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

748 3/13/02, Secretariatul General al 
Guvernului, Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59, Alin. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 100 mii lei pentru 
finanţare muzeu şi scene 
iconografice la Catedrala 
Mitropolitana, Arhiepiscopia 
Ortodoxă Română a Vadului, 
Feleacului şi Clujului, Municipiul 
Cluj- Napoca, Judeţul Cluj 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Finanţarea unui obiectiv de interes 
pentru comunitate. 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât  
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

749 3/13/02, Secretariatul General al 
Guvernului, Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59, Alin. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de de 50 mii lei pentru 
construcţie biserica nouă în Parohia 
Ortodoxa Gherla I, Arhiepiscopia 
Ortodoxă Română a Vadului, 
Feleacului şi Clujului, localitatea 
Gherla, Judeţul Cluj 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
Autori:  
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

Finanţarea unui obiectiv de interes 
pentru comunitate. 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât  
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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PNL 
 

750 3/13/02, Secretariatul General al 
Guvernului, Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59, Alin. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de de 50 mii lei pentru 
construcţie biserica nouă în Parohia 
Ortodoxa Gherla III, Arhiepiscopia 
Ortodoxă Română a Vadului, 
Feleacului şi Clujului, Localitatea 
Gherla, Judeţul Cluj 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Finanţarea unui obiectiv de interes 
pentru comunitate. 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât  
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

751 3/13/02, Secretariatul General al 
Guvernului, Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59, Alin. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 50 mii lei pentru 
construcţie biserica nouă în Parohia 
Ortodoxa Lujerdiu, Arhiepiscopia 
Ortodoxă Română a Vadului, 
Feleacului şi Clujului, Comuna 
Corneşti sat Lujerdiu, Judeţul Cluj 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Finanţarea unui obiectiv de interes 
pentru comunitate. 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât  
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 466 -

 
752 3/13/02, Secretariatul General al 

Guvernului, Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59, Alin. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 50 mii lei pentru 
construcţie biserica nouă în 
Manastirea Ortodoxa Nicula, 
Arhiepiscopia Ortodoxă Română a 
Vadului, Feleacului şi Clujului, 
Comuna Fizesu Gherlei, Nicula, 
Judeţul Cluj 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Finanţarea unui obiectiv de interes 
pentru comunitate. 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât  
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

753 3/13/02, Secretariatul General al 
Guvernului, Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59, Alin. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 20 mii lei pentru 
construcţie biserica nouă în Parohia 
Ortodoxa Soporu de Campie, 
Arhiepiscopia Ortodoxă Română a 
Vadului, Feleacului şi Clujului, 
Comuna Frata, sat Soporu de 
Câmpie, Judeţul Cluj 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

Finanţarea unui obiectiv de interes 
pentru comunitate. 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât  
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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PNL 
 

754 3/13/02, Secretariatul General al 
Guvernului, Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59, Alin. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 20 mii lei pentru 
construcţie biserica nouă în 
Mănăstirea Ortodoxa Soporu de 
Campie, Arhiepiscopia Ortodoxă 
Română a Vadului, Feleacului şi 
Clujului, Comuna Frata, sat Soporu 
de Câmpie, Judeţul Cluj 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Finanţarea unui obiectiv de interes 
pentru comunitate. 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât  
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

755 3/13/02, Secretariatul General al 
Guvernului, Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59, Alin. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 50 mii lei pentru 
construcţie biserica nouă în Parohia 
Ortodoxa Taga Filia Ghiolt, 
Arhiepiscopia Ortodoxă Română a 
Vadului, Feleacului şi Clujului, 
Comuna Taga, Judeţul Cluj 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

Finanţarea unui obiectiv de interes 
pentru comunitate. 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât  
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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PNL 
 

756 3/13/02, Secretariatul General al 
Guvernului, Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59, Alin. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 10 mii lei pentru 
reparaţii biserică, Parohia Ortodoxa 
Geaca, Arhiepiscopia Ortodoxă 
Română a Vadului, Feleacului şi 
Clujului, Comuna Geaca, Judeţul 
Cluj. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Finanţarea unui obiectiv de interes 
pentru comunitate. 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât  
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

757 3/13/02, Secretariatul General al 
Guvernului, Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59, Alin. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 20 mii lei pentru 
reparaţii biserică, Parohia Ortodoxa 
Sucutard, Arhiepiscopia Ortodoxă 
Română a Vadului, Feleacului şi 
Clujului, Comuna Geaca, sat 
Sucutard, Judeţul Cluj. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Finanţarea unui obiectiv de interes 
pentru comunitate. 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât  
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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758 3/13/02, Secretariatul General al 

Guvernului, Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59, Alin. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 10 mii lei pentru 
construcţie biserică , Parohia 
Ortodoxa Suatu, Arhiepiscopia 
Ortodoxă Română a Vadului, 
Feleacului şi Clujului, comuna 
Suatu, Judeţul Cluj. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Finanţarea unui obiectiv de interes 
pentru comunitate. 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât  
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

759 3/13/02, Secretariatul General al 
Guvernului, Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59, Alin. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 300 mii lei pentru 
continuarea construcţiei bisericii, 
Parohia Ortodoxa Sfantu Andrei, 
Arhiepiscopia Ortodoxă Română a 
Vadului, Feleacului şi Clujului, 
Beclean, Judeţul Bistriţa Năsăud. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Finanţarea unui obiectiv de interes 
pentru comunitate. 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât  
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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760 3/13/02, Secretariatul General al 
Guvernului, Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59, Alin. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 20 mii lei pentru 
reparaţii biserică, Parohia Ortodoxa 
Vultureni, Arhiepiscopia Ortodoxă 
Română a Vadului, Feleacului şi 
Clujului, comuna Vultureni, Judeţul 
Cluj. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Finanţarea unui obiectiv de interes 
pentru comunitate. 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât  
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

761 3/13/02, Secretariatul General al 
Guvernului, Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59, Alin. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 30 mii lei pentru 
reparaţie Biserica Ortodoxă Chidea, 
Parohia Ortodoxa Vultureni, 
Arhiepiscopia Ortodoxă Română a 
Vadului, Feleacului şi Clujului, 
comuna Vultureni, sat Chidea. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Finanţarea unui obiectiv de interes 
pentru comunitate. 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât  
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

762 3/13/02, Secretariatul General al Se propune suplimentarea bugetului Finanţarea unui obiectiv de interes Se propune respingerea,  întrucât  
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Guvernului, Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59, Alin. 12 – 
Susţinerea cultelor 

SGG cu suma de 10 mii lei pentru 
reparaţie biserică, Parohia Ortodoxa 
Alunis, Arhiepiscopia Ortodoxă 
Română a Vadului, Feleacului şi 
Clujului, comuna Alunis, judeţul 
Cluj. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

pentru comunitate. 
 
 

sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

763 3/13/02, Secretariatul General al 
Guvernului, Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59, Alin. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 10 mii lei pentru 
reparaţie biserică, Parohia Ortodoxa 
Garbau, Arhiepiscopia Ortodoxă 
Română a Vadului, Feleacului şi 
Clujului, comuna Garbau, Judeţul 
Cluj. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Finanţarea unui obiectiv de interes 
pentru comunitate. 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât  
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

764 3/13/02, Secretariatul General al 
Guvernului, Capitolul 6701 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 300 mii lei pentru 

Finanţarea unui obiectiv de interes 
pentru comunitate. 

Se propune respingerea,  întrucât  
sursa de finanţare propusă nu 
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Grupa/Titlul 59, Alin. 12 – 
Susţinerea cultelor 

continuare şi finalizare lucrări de 
construcţie, Complexul Greco-
Catolic Centrul Social, Episcopia 
Română Unită cu Roma, Greco – 
Catolica de Cluj – Gherla, 
Municipiul Cluj-Napoca, Judeţul 
Cluj.  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

 
 

poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

765 3/13/02, Secretariatul General al 
Guvernului, Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59, Alin. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 100 mii lei pentru 
continuare şi finalizare lucrări de 
construcţie Catedrala Greco-Catolica 
"Schimbarea la Fata", Episcopia 
Română Unită cu Roma, Greco – 
Catolica de Cluj – Gherla, 
Municipiul Cluj – Napoca, Judeţul 
Cluj.  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Finanţarea unui obiectiv de interes 
pentru comunitate. 
 
 

Se propune respingerea,  întrucât  
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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766 3/13/02, Secretariatul General al 

Guvernului, Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59, Alin. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 100 mii lei pentru 
continuare şi finalizare lucrări de 
construcţie Complexul Capelei 
Greco-Catolice, Episcopia Română 
Unită cu Roma, Greco – Catolica de 
Cluj – Gherla, Municipiul Cluj – 
Napoca, Judeţul Cluj. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 
 

Finanţarea unui obiectiv de interes 
pentru comunitate. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

767 3/13/02, Secretariatul General al 
Guvernului, Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59, Alin. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de  50 mii lei pentru 
continuare şi finalizare lucrări de 
construcţie Biserica Greco-Catolica 
Buna Vestire Marasti, Episcopia 
Română Unită cu Roma, Greco – 
Catolica de Cluj – Gherla, 
Municipiul Cluj – Napoca, Judeţul 
Cluj.  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
Autori:  
Deputat PNL Horea Uioreanu 

Finanţarea unui obiectiv de interes 
pentru comunitate. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 
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Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

768 3/13/02, Secretariatul General al 
Guvernului, Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59, Alin. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 50 mii lei pentru 
continuare şi finalizare lucrări de 
construcţie Biserica Greco-Catolica 
Inaltarea Sfintei Cruci, Episcopia 
Română Unită cu Roma, Greco – 
Catolica de Cluj – Gherla, 
Municipiul Cluj – Napoca, Judeţul 
Cluj. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Finanţarea unui obiectiv de interes 
pentru comunitate. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

769 3/13/02, Secretariatul General al 
Guvernului, Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59, Alin. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 50 mii lei pentru 
continuare şi finalizare lucrări de 
construcţie Biserica Greco-Catolica 
Sfantul Iosif, Episcopia Română 
Unită cu Roma, Greco – Catolica de 
Cluj – Gherla, localitatea Gherla, 
Judeţul Cluj. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Finanţarea unui obiectiv de interes 
pentru comunitate. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 
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Autori:  
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 
 

770 3/13/02, Secretariatul General al 
Guvernului, Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59, Alin. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 50 mii lei pentru 
continuare şi finalizare lucrări de 
construcţie Biserica Greco-Catolica 
Someseni , Episcopia Română Unită 
cu Roma, Greco – Catolica de Cluj – 
Gherla, Municipiul Cluj – Napoca, 
Judeţul Cluj. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Finanţarea unui obiectiv de interes 
pentru comunitate. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

771 3/13/02, Secretariatul General al 
Guvernului, Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59, Alin. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 10 mii lei pentru 
continuare şi finalizare lucrări de 
construcţie Biserica Greco-Catolica 
Borsa, Episcopia Română Unită cu 
Roma, Greco – Catolica de Cluj – 
Gherla, Comuna Borşa, Judeţul Cluj. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Finanţarea unui obiectiv de interes 
pentru comunitate. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
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Autori:  
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

772 Anexa nr.3/13/02, Secretariatul 
General al Guvernului, Capitolul 
6701 Grupa/Titlul 59, Alin. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 30.000 mii lei 
pentru realizarea Ansamblului 
Arhitectural Catedrala Mântuirii 
Neamului, Patriarhia Română 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori:  
Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Este esenţială finanaţarea acestui 
obiectiv de importanţă naţională 
care beneficiază de un act normativ 
special, respctiv Legea 261/2005 
privind realizarea Ansamblului 
Arhitectural Catedrala Mântuirii 
Neamului 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

773 Anexa nr.3/13/02, Secretariatul 
General al Guvernului, Capitolul 
6701 Grupa/Titlul 59, Alin. 12 – 
Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 10 mii lei pentru 
continuare şi finalizare lucrări de 
construcţie Biserica Greco-Catolica 
Iclod, Episcopia Română Unită cu 
Roma, Greco – Catolica de Cluj – 
Gherla, Comuna Iclod, Judeţul Cluj. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului  
 
Autori:  
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Finanţarea unui obiectiv de interes 
pentru comunitate. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 
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774 Anexa nr. 3/13/02, Secretariatul 
General al Guvernului, Cap 6701, 
grupa/titlu 59, art 12, Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de  100 
mii lei pentru Parohia „Sfinţii 
Împăraţi Constantin Şi Elena”, 
municipiul Roşioirii de Vede, jud 
Teleorman 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară 
 
Autori: Deputat PNL Marin 
Almăjanu 
Deputat PNL George Dumitrică 
Senator PNL Romeo Nicoară 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea edificiului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

775 Anexa nr. 3/13/02, Secretariatul 
General al Guvernului, Cap 6701, 
grupa/titlu 59, art 12, Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de  50 mii 
lei pentru Parohia Adormirea Maicii 
Domnului, Municipiul Roşiorii de 
Vede, jud Teleorman 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară 
 
Autori: Deputat PNL Marin 
Almăjanu 
Deputat PNL George Dumitrică 
Senator PNL Romeo Nicoară  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 
 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea bisericii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

776 Anexa nr. 3/13/02, Secretariatul  Se propune alocarea sumei de  50 Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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General al Guvernului, Cap 6701, 
grupa/titlu 59, art 12, Susţinerea 
cultelor 

mii lei pentru sediul administrativ –
Protoieria, Municipiul Roşioirii de 
Vede, jud Teleorman 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară 
 
Autori: Deputat PNL Marin 
Almăjanu 
Deputat PNL George Dumitrică 
Senator PNL Romeo Nicoară 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

reabilitarea sediului. 
 

amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

777 Anexa nr. 3/13/02, Secretariatul 
General al Guvernului, Cap 6701, 
grupa/titlu 59, art 12, Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de  30 mii 
lei pentru construcţia Bisericii 
Creştine după Evanghelie, com 
Izvoarele, jud Teleorman 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară 
 
Autori: Deputat PNL Marin 
Almăjanu 
Deputat PNL George Dumitrică 
Senator PNL Romeo Nicoară 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

778 Anexa nr. 3/13/02, Secretariatul 
General al Guvernului, Cap 6701, 
grupa/titlu 59, art 12, Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de  60 mii 
lei pentru Parohia Tătărăştii de Sus, 
jud Teleorman 
 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea bisericii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară 
 
Autori: Deputat PNL Marin 
Almăjanu 
Deputat PNL George Dumitrică 
Senator PNL Romeo Nicoară 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

779 Anexa nr. 3/13/02, Secretariatul 
General al Guvernului, Cap 6701, 
grupa/titlu 59, art 12, Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de  50 mii 
lei pentru Parohia Ciolăneşti, jud 
Teleorman 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară 
 
Autori: Deputat PNL Marin 
Almăjanu 
Deputat PNL George Dumitrică 
Senator PNL Romeo Nicoară 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea bisericii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

780 Anexa nr. 3/13/02, Secretariatul 
General al Guvernului, Cap 6701, 
grupa/titlu 59, art 12, Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de  40 mii 
lei pentru Parohia Călmăţuiu de Sus, 
jud Teleorman 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară 
 
Autori: Deputat PNL Marin 
Almăjanu 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea bisericii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
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Deputat PNL George Dumitrică 
Senator PNL Romeo Nicoară 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

781 Anexa nr. 3/13/02, Secretariatul 
General al Guvernului, Cap 6701, 
grupa/titlu 59, art 12, Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de  60 mii 
lei pentru Parohia Drăcşenei, jud 
Teleorman 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară 
 
Autori: Deputat PNL Marin 
Almăjanu 
Deputat PNL George Dumitrică 
Senator PNL Romeo Nicoară 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea bisericii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

782 Anexa nr. 3/13/02, Secretariatul 
General al Guvernului, Cap 6701, 
grupa/titlu 59, art 12, Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de  50 mii 
lei pentru Parohia „Sf Ilie”, 
municipiul Roşiorii de Vede, jud 
Teleorman 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară 
 
Autori: Deputat PNL Marin 
Almăjanu 
Deputat PNL George Dumitrică 
Senator PNL Romeo Nicoară 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea bisericii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 
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783 3/13/02, Capitolul 6701 

Grupa/Titlul 59, Alin. 12  
Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 400 mii lei pentru 
reabilitare biserici in localitatea 
Mereni, judeţul Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Reabilitarea unui obiectiv de interes 
pentru locuitorii din zona. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat. Pozitia 36 
jud. Teleorman nu se regaseste 
in bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere intrucat  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

784 Anexa 
3/13/02, Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59, Alin. 12  

Se propune suplimentarea  sumei 
prevăzute la Anexa3/13/02, Capitolul 
6701 Grupa/Titlul 59, Alin. 12 cu 
suma de  300 mii lei pentru 
următorul obiectiv: 

- Construcţie nouă biserica cu 
hramul Sf. Mc. Dimitrie 
izvorâtorul de mir, sat 
Nuntaşi, comuna Istria, jud. 
Constanţa 

 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Se impune alocarea sumei de 300 
mii lei pentru construirea  acestui 
important lăcaş de cult pentru 
enoriaşii din localitatea menţionată. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 
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Guvernului  
 

Autori:  
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Mihai Lupu 
Senator PNL Constanţa Puiu Haşotti 
 

785 Anexa 
3/13/02, Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59, Alin. 12  

Se propune suplimentarea  sumei 
prevăzute la Anexa3/13/02, Capitolul 
6701 Grupa/Titlul 59, Alin. 12 cu 
suma de  60 mii lei pentru următorul 
obiectiv: 

- Construcţie nouă biserica cu 
hramul Sf. Maria, comuna 
Săcele, jud. Constanţa 

 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului  

 
Autori:  
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Mihai Lupu 
Senator PNL Constanţa Puiu Haşotti 
 

Se impune alocarea sumei de 60 
mii lei pentru construirea  acestui 
important lăcaş de cult pentru 
enoriaşii din localitatea menţionată. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

786 Anexa 
3/13/02, Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59, Alin. 12  

Se propune suplimentarea  sumei 
prevăzute la Anexa3/13/02, Capitolul 
6701 Grupa/Titlul 59, Alin. 12 cu 
suma de  30 mii lei pentru următorul 
obiectiv: 

- Construcţie nouă biserica cu 
hramul Sf. Stelian, comuna 
Săcele, jud. Constanţa 

Se impune alocarea sumei de 30 
mii lei pentru construirea  acestui 
important lăcaş de cult pentru 
enoriaşii din localitatea menţionată. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului  

 
Autori:  
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Mihai Lupu 
Senator PNL Constanţa Puiu Haşotti 
 

în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

787 Anexa 
3/13/02, Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59, Alin. 12  

Se propune suplimentarea  sumei 
prevăzute la Anexa3/13/02, Capitolul 
6701 Grupa/Titlul 59, Alin. 12 cu 
suma de  50 mii lei pentru următorul 
obiectiv: 

- Construcţie nouă biserica cu 
hramul Sf. Constantin şi 
Elena, sat Dorobanţu, 
comuna Nicolae Bălcescu, 
jud. Constanţa 

 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului  
 
Autori:  
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Mihai Lupu 
Senator PNL Constanţa Puiu Haşotti 
 

Se impune alocarea sumei de 50 
mii lei pentru construirea  acestui 
important lăcaş de cult pentru 
enoriaşii din localitatea menţionată. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

788 Anexa 
3/13/02, Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59, Alin. 12  

Se propune suplimentarea  sumei 
prevăzute la Anexa3/13/02, Capitolul 
6701 Grupa/Titlul 59, Alin. 12 cu 

Se impune alocarea sumei de 60 
mii lei pentru lucrări de 
modernizare şi refacere a picturii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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suma de  60 mii lei pentru următorul 
obiectiv: 

- pictură biserica cu hramul Sf. 
Arhangheli Mihail şi Gavril, 
sat Sinoe, comuna Mihai 
Viteazu, jud. Constanţa 

 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului  
 
Autori:  
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Mihai Lupu 
Senator PNL Constanţa Puiu Haşotti 
 

interioare a acestui important lăcaş 
de cult pentru enoriaşii din 
localitatea menţionată.  
 
 

Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

789 Anexa  3/ 13/ 02  
Secretariatul General al Guvernului 
Cap 6701, gr 59, art. 12 – 
Sustinerea cultelor 

  Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru reabilitarea Bisericii „ 
Sf. Petru si Pavel, comuna Cazanesti, 
judeţul Mehedinti. 
  
Surse de finanţare:  
 Fondul de rezervă bugetară  la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: deputat PNL Viorel 
PALASCA 
Grupul  parlamentar PNL  

 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

790 3/13/02, Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59, Alin. 12 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru finalizare biserică nouă 
din cadrul Parhiei Boiereşti, din satul 
Şuşeni,, din comuna Şuseni, judeţul 
Argeş. 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
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Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

791 3/13/02, Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59, Alin. 12  

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 200 mii lei pentru 
reabilitare bisericii Sf. Adormire, Str. 
Ana Ipătescu nr. 16, din localitatea 
Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Reabilitarea unui obiectiv de interes 
pentru locuitorii din zona. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat. Pozitia 36 
jud. Teleorman nu se regaseste 
in bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere intrucat  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

792 Anexa 
3/13/02, Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59, Alin. 12  

Se propune suplimentarea  sumei 
prevăzute la Anexa3/13/02, Capitolul 
6701 Grupa/Titlul 59, Alin. 12 cu 
suma de 500 mii lei pentru următorul 
obiectiv: 
 
Reparaţie biserica Mănăstirii Bogdan 

Biserica în discuţie este cea mai 
veche construcţie din zid din 
Moldova, necropola primilor 
domnitori ai Moldovei, monument 
istoric. Starea generală a acestui 
monument reclamă grabnice şi 
ample lucrări de reabilitare. În plus, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
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Vodă, localitatea Rădăuţi, jud. 
Suceava 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului, cap. 5001, grupa 50, 
art.01. 
 
Autor: Mircea Irimescu – Deputat 
independent  
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

o furtună din luna iunie 2009 a 
smuls o parte din învelitoarea de 
tablă a bisericii. Valoarea 
reparaţiilor, mult mai mare decât 
suma solicitată, va fi acoperită şi 
din fondurile BOR şi a altor 
contributori. Dat fiind faptul că este 
vorba despre o clădire din 
patrimoniul cultural naţional este 
normal ca şi ministerul de resort să-
şi aducă o modestă contribuţie. 
 
 

urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

793 Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13/02, cap. 6701, grupa 
59, alin 12 – Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 300 
mii lei pentru Biserica ortodoxă, 
comuna Slobozia Bradului, judeţul 
Vrancea. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Renovarea bisericii  este necesară 
având în vedere că este un obiectiv 
de cult de care beneficiaza intreaga 
comunitate locala. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

794 Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13/02, cap. 6701, grupa 
59, alin 12 – Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru Construire Biserică 
Parohia ”Sperie�i” în comuna 
Moviliţa, judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului 
 

Renovarea bisericii  este necesară 
având în vedere că este un obiectiv 
de cult de care beneficiaza intreaga 
comunitate locala. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

795 Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Capitolul 6701, Grupa/Titlul 59, 
alin. 12 – Susţinerea cultelor 

Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Capitolul 6701, Grupa/Titlul 59, alin. 
12 – Susţinerea cultelor 
 
Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 500 mii lei pentru  
“Reabilitare biserică Evanghelica”  
sat Mercheasa, com.Homorod, jud. 
Brasov 
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Obiectiv în continuare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu se 
specifică sursa de finanţare şi, ca 
atare contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 
 

796 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701  
Grupa 59 
Alin 12- Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru Parohia ortodoxă Sf. 
Ap. Andrei, Municipiul Brăila, jud. 
Brăila  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia  
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Sumele solictate sunt necesare 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie,reabilitare,întreţinere şi 
consolidare a lăcaşurilor de cult. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

797 Anexa 3/13/02 Se propune alocarea sumei de 200 Sumele solictate sunt necesare Se propune respingerea 
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Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701  
Grupa 59 
Alin 12- Susţinerea cultelor 

mii lei pentru Parohia ortodoxă Sf. 
Spiridon Nou, Municipiul Brăila, 
jud. Brăila. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia  
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie,reabilitare,întreţinere şi 
consolidare a lăcaşurilor de cult. 
 
 
 

amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

798 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701  
Grupa 59 
Alin 12- Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru Parohia Ortodoxă Sf. 
Mucenici Brâncoveni, Municipiul 
Brăila, jud. Brăila. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia  
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele solictate sunt necesare 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie,reabilitare,întreţinere şi 
consolidare a lăcaşurilor de cult. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

799 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701  
Grupa 59 
Alin 12- Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru Parohia Ortodoxă 
Sfânta Treime, Municipiul Brăila, 
jud. Brăila. 
 
Sursa de finanţare: 

Sumele solictate sunt necesare 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie,reabilitare,întreţinere şi 
consolidare a lăcaşurilor de cult. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
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Fondul de rezervă aflat la dispoziţia  
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

800 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701  
Grupa 59 
Alin 12- Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru Parohia ortodoxă Sf. 
Dimitrie Cel Nou, Municipiul Brăila, 
jud. Brăila. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia  
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele solictate sunt necesare 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie,reabilitare,întreţinere şi 
consolidare a lăcaşurilor de cult. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

801 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701  
Grupa 59 
Alin 12- Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru Parohia Sf. Trei 
Ierarhi,  
Municipiul Brăila, jud. Brăila. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia  
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 

Sumele solictate sunt necesare 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie,reabilitare,întreţinere şi 
consolidare a lăcaşurilor de cult. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
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Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

completările ulterioare 

802 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701  
Grupa 59 
Alin 12- Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de  500 
mii lei  pentru Parohia ortodoxă Sf. 
Împăraţi Constantin şi Elena, 
Municipiul Brăila, jud. Brăila. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia  
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele solictate sunt necesare 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie,reabilitare,întreţinere şi 
consolidare a lăcaşurilor de cult. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

803 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701  
Grupa 59 
Alin 12- Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de  500 
mii lei  pentru Parohia ortodoxă 
Cuvioasa Parascheva, Municipiul 
Brăila, jud. Brăila. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia  
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele solictate sunt necesare 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie,reabilitare,întreţinere şi 
consolidare a lăcaşurilor de cult. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

804 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 

Se propune alocarea sumei de  100 
mii lei pentru Parohia Adormirea 

Sumele solictate sunt necesare 
pentru finanţarea lucrărilor de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
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Guvernului 
Capitolul 6701  
Grupa 59 
Alin 12- Susţinerea cultelor 

Maicii Domnului, Municipiul Brăila, 
jud. Brăila. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia  
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

construcţie,reabilitare,întreţinere şi 
consolidare a lăcaşurilor de cult. 
 
 
 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

805 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701  
Grupa 59 
Alin 12- Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de  100 
mii lei pentru Parohia ortodoxă 
Naşterea Maicii Domnului, 
Municipiul Brăila, jud. Brăila. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia  
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele solictate sunt necesare 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie,reabilitare,întreţinere şi 
consolidare a lăcaşurilor de cult. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

806 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701  
Grupa 59 
Alin 12- Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de  400 
mii lei pentru Parohia 
Acoperământul Maicii Domnului  
(Catedrala Mitopoliei de Rit Vechi), 
Municipiul Brăila, jud. Brăila. 
 
Sursa de finanţare: 

Sumele solictate sunt necesare 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie,reabilitare,întreţinere şi 
consolidare a lăcaşurilor de cult. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
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Fondul de rezervă aflat la dispoziţia  
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

807 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701  
Grupa 59 
Alin 12- Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de  350 
mii lei pentru Parohia Înălţarea 
Domnului, Municipiul Brăila, jud. 
Brăila. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia  
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele solictate sunt necesare 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie,reabilitare,întreţinere şi 
consolidare a lăcaşurilor de cult. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

808 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701  
Grupa 59 
Alin 12- Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de  150 
mii lei pentru Parohia ortodoxă 
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril-
Romanu, Com. Romanu, jud. Brăila. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia  
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 

Sumele solictate sunt necesare 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie,reabilitare,întreţinere şi 
consolidare a lăcaşurilor de cult. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
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Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

completările ulterioare 

809 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701  
Grupa 59 
Alin 12- Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de  400 
mii lei pentru Parohia Chiscani, jud. 
Brăila. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia  
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele solictate sunt necesare 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie,reabilitare,întreţinere şi 
consolidare a lăcaşurilor de cult. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

810 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701  
Grupa 59 
Alin 12- Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de  250 
mii lei pentru Parohia Galbenu   (Sat 
Zamfiresti) jud. Brăila. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia  
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele solictate sunt necesare 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie,reabilitare,întreţinere şi 
consolidare a lăcaşurilor de cult. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

811 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de  500 
mii lei pentru  Parohia Berteştii de 
Jos, jud. Brăila. 

Sumele solictate sunt necesare 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie,reabilitare,întreţinere şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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Capitolul 6701  
Grupa 59 
Alin 12- Susţinerea cultelor 

 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia  
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

consolidare a lăcaşurilor de cult. 
 
 

Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

812 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701  
Grupa 59 
Alin 12- Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de  300 
mii lei pentru  Parohia Gradiştea, 
jud. Brăila. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia  
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele solictate sunt necesare 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie,reabilitare,întreţinere şi 
consolidare a lăcaşurilor de cult. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

813 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701  
Grupa 59 
Alin 12- Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de  150 
mii lei pentru Parohia Tichileşti, jud. 
Brăila. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia  
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 

Sumele solictate sunt necesare 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie,reabilitare,întreţinere şi 
consolidare a lăcaşurilor de cult. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
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Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

814 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701  
Grupa 59 
Alin 12- Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de  220 
mii lei pentru Parohia Siliştea, jud. 
Brăila. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia  
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele solictate sunt necesare 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie,reabilitare,întreţinere şi 
consolidare a lăcaşurilor de cult. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

815 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 6701  
Grupa 59 
Alin 12- Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de  50 mii 
lei pentru Parohia Scărlăteşti (com 
Cireşu), jud. Brăila.  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia  
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele solictate sunt necesare 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie,reabilitare,întreţinere şi 
consolidare a lăcaşurilor de cult. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

816 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 

Se propune alocarea sumei de  350 
mii lei pentru   Parohia Scorţaru Nou 

Sumele solictate sunt necesare 
pentru finanţarea lucrărilor de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
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Guvernului 
Capitolul 6701  
Grupa 59 
Alin 12- Susţinerea cultelor 

“Sfânta Maria Mare”, jud. Brăila  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia  
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

construcţie,reabilitare,întreţinere şi 
consolidare a lăcaşurilor de cult. 
 
 
 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

817 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Cap. 6701/59/12 – Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 1500 
mii RON de către Secretariatul 
General al Guvernului pentru 
următorul obiectiv de investiţii:  
Continuarea lucrărilor de reabilitare 
la  Biserica Sfânta Vineri, 
Municipiul Zalău, judeţul Sălaj. 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţilor specifice se impune 
reabilitarea acestei biserici. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

818 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Cap. 6701/59/12 – Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 1000 
mii RON de către Secretariatul 
General al Guvernului pentru 
următorul obiectiv de investiţii:  

In anul 2008 a fost înfiinţată 
Episcopia Ortodoxă a Sălajului, 
prin separarea vechii Episcopii a 
Oradiei, Bihorului si Sălajului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
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Construirea unui sediu nou al 
Episcopiei Sălajului. 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Noua instituţie, care are în pregatire 
nenumarate proiecte spirituale, 
culturale şi sociale, nu dispune de 
sediu, fiind în acest moment 
gazduită în chirie de către Consiliul 
Judeţean. 
 
 

aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

819 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Cap. 6701/59/12 – Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 300 
mii RON de către Secretariatul 
General al Guvernului pentru 
următorul obiectiv de investiţii:  
Continuarea lucrărilor de reabilitare 
la  Biserica Naşterea Maicii 
Domnului, Municipiul Zalău, judeţul 
Sălaj. 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţilor specifice se impune 
reabilitarea acestei biserici. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

820 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Cap. 6701/59/12 – Susţinerea 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii RON de către Secretariatul 
General al Guvernului pentru 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţilor specifice se impune 
reabilitarea acestei biserici. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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cultelor următorul obiectiv de investiţii:  
Continuarea lucrărilor de reabilitare 
la  Biserica Naşterea Sfântului Ioan 
Botezătorul, Municipiul Zalău, 
judeţul Sălaj. 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 
 
 

Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

821 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Cap. 6701/59/12 – Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii RON de către Secretariatul 
General al Guvernului pentru 
următorul obiectiv de investiţii:  
Continuarea lucrărilor de reabilitare 
la  Biserica Sfântul Nicolae, 
Municipiul Zalău, judeţul Sălaj.  
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţilor specifice se impune 
reabilitarea acestei biserici. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

822 Anexa 3/13/02 Se propune alocarea sumei de 100 Pentru buna desfăşurare a Se propune respingerea 
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Secretariatul General al Guvernului 
Cap. 6701/59/12 – Susţinerea 
cultelor 

mii RON de către Secretariatul 
General al Guvernului pentru 
următorul obiectiv de investiţii:  
Continuarea lucrărilor de reabilitare 
Mănăstirea Voivodeni, comuna 
Dragu, judeţul Sălaj. 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

activităţilor specifice se impune 
reabilitarea acestei biserici. 
 
 
 
 

amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

823 Anexa 3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 
Capitolul 6701, Titlul 59 , alin 2 
Sustinerea cultelor  

 Se propune alocarea sumei de 195 
mii lei in vederea realizarii 
obiectivului Constructieb,,CAPELA 
CIMITIRUL ORTODOX”  
JUD.ARAD 
 
Sursa: Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Deputat PNL, Mihaita Calimente  
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

824 Anexa 3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 195. 
mii lei in vederea realizarii 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
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Capitolul 6701, Titlul 59 , alin 2 
Sustinerea cultelor 

obiectivului  “CAPELA CIMITIRUL 
ORTODOX SAT SICLAU”  
COM.GRANICERI JUD.ARAD 
 
Sursa  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori: 
Deputat PNL, Mihaita Calimente 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

 
 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

825 SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13/02 Capitol 6701 Grupa 
59 alin 12 Sustinerea Cultelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
250 mii lei pentru obiectivul 
„Construire Biserica Ortodoxa ”, 
Comuna Mihail Kogalniceanu, jud. 
Tulcea 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 
Iniţiatori: 
Deputat Octavian Popa 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

826 Anexa 3/13/02, cap. 6701, titlul 59 
alin 12, Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul : 
Reabilitare Catedrala Fagaras cu 
suma 1.000 mii lei. 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat. In bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului nu se regaseste o 
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Sursa: fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Iniţiatori, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

pozitie distincta cu „sume 
prevazute pentru judetul 
Brasov”. 
    

827 Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului Capitol 6701 
Grupa 59 alin. 12 Susţinerea 
cultelor 

Poziţia 20 Gorj 
Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 300 mii lei pentru 
demararea unor lucrări de reabilitare 
la Parohia Grui-Sohodol, Comuna 
Baia de Fier, Judeţul Gorj 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află biserica, se 
impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat. Pozitia 20 
jud. Gorj nu se regaseste in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere intrucat  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

828 Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului Capitol 6701 
Grupa 59 alin. 12 Susţinerea 
cultelor 

Poziţia 17 Dolj 
Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 200 mii lei pentru 
demararea unor lucrări de reabilitare 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află biserica, se 
impune reabilitarea  
Sursa de finanţare: 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat. Pozitia 17 
jud. Dolj nu se regaseste in 
bugetul Secretariatului General 
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la Parohia Greceşti Sfâtul Ioan 
Botezătorul, comuna Valea 
Stanciului, judeţul Dolj 
 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere intrucat  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

829 Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului Capitol 6701 
Grupa 59 alin. 12 Susţinerea 
cultelor 

Poziţia 30 Olt 
Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 100 mii lei pentru 
demararea unor lucrări de reabilitare 
la Parohia Cilieni, Comuna Cilieni, 
judeţul Olt 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află biserica, se 
impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat. Pozitia 30 
jud. Olt nu se regaseste in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere intrucat  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 503 -

830 Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului Capitol 6701 
Grupa 59 alin. 12 Susţinerea 
cultelor 

Poziţia 3 Argeş 
Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 200 mii lei pentru 
demararea unor lucrări de reabilitare 
la Parohia Adomirea Maicii 
Domnului, Minţeşti- Dealu Vii, 
comuna Moşoaia, judeţul Argeş 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află biserica, se 
impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat. Pozitia 3 
jud. Arges nu se regaseste in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere intrucat  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

831 Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului Capitol 6701 
Grupa 59 alin. 12 Susţinerea 
cultelor 

Poziţia 30 Olt 
Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 200 mii lei pentru 
demararea unor lucrări de reabilitare 
la Parohia Peretu Cuvioasa 
Paraschiva, Drăgăneşti-Olt, judeţul 
Olt 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află biserica, se 
impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat. Pozitia 30 
jud. Olt nu se regaseste in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere intrucat  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

832 Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului Capitol 6701 
Grupa 59 alin. 12 Susţinerea 
cultelor 

Poziţia 30 Olt 
Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 100 mii lei pentru 
demararea unor lucrări de reabilitare 
la Parohia Drăgăneştii de Sus, 
Sfiinţii Mihail şi Gavriil, Drăgăneşti-
Olt, judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află biserica, se 
impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat. Pozitia 30 
jud. Olt nu se regaseste in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere intrucat  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

833 Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului Capitol 6701 
Grupa 59 alin. 12 Susţinerea 
cultelor 

Poziţia 30 Olt 
Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 100 mii lei pentru 
demararea unor lucrări de reabilitare 
la Parohia Adormirea Maicii 
Domnului, comuna Coteana, judeţul 
Olt 
 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află biserica, se 
impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat. Pozitia 30 
jud. Olt nu se regaseste in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere intrucat  Fondul 
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Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

834 Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului Capitol 6701 
Grupa 59 alin. 12 Susţinerea 
cultelor 

Poziţia 30 Olt 
Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 300 mii lei pentru 
demararea unor lucrări de reabilitare 
la Parohia Sfinţii Constantin şi 
Elena, comuna Coteana, judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află biserica, se 
impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat. Pozitia 30 
jud. Olt nu se regaseste in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere intrucat  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

835 Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului Capitol 6701 
Grupa 59 alin. 12 Susţinerea 
cultelor 

Poziţia 20 Gorj 
Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 500 mii lei pentru 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află biserica, se 
impune reabilitarea  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat. Pozitia 20 
jud. Gorj nu se regaseste in 
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demararea unor lucrări de reabilitare 
la Parohia Sfântu Nicolae, Târgu Jiu, 
judeţul Gorj 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere intrucat  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

836 Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului Capitol 6701 
Grupa 59 alin. 12 Susţinerea 
cultelor 

Poziţia 20 Gorj 
Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 1.000 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor la Centrul 
Pastoral misionar Academia 
Tismana, Mănăstirea Tismana, 
judeţul Gorj 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru reabilitarea 
obiectivului bisericesc menţionat. 
Sunt necesare fonduri pentru 
finalizarea lucrărilor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat. Pozitia 20 
jud. Gorj nu se regaseste in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere intrucat  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
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completările ulterioare.    
837 Anexa 3/13/02 Secretariatul 

General al Guvernului Capitol 6701 
Grupa 59 alin. 12 Susţinerea 
cultelor 

Poziţia 20 Gorj 
Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 500 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor la Aşezământul 
pastoral social misionar Sfinţii 
Împăraţi Constantin şi Elena, Târgu 
Jiu, judeţul Gorj 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru reabilitarea 
obiectivului bisericesc menţionat. 
Sunt necesare fonduri pentru 
finalizarea lucrărilor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat. Pozitia 20 
jud. Gorj nu se regaseste in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere intrucat  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

838 Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului Capitol 6701 
Grupa 59 alin. 12 Susţinerea 
cultelor 

Poziţia 20 Gorj 
Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 1.000 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor la Centrul 
pastoral educaţional pentru copii şi 
tineret Sfânta Tatiana, Mănăstirea 
Tismana, Tismana, judeţul Gorj 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru reabilitarea 
obiectivului bisericesc menţionat. 
Sunt necesare fonduri pentru 
finalizarea lucrărilor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat. Pozitia 20 
jud. Gorj nu se regaseste in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere intrucat  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
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Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

839 Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului Capitol 6701 
Grupa 59 alin. 12 Susţinerea 
cultelor 

Poziţia 20 Gorj 
Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 500 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor la Parohia 
Alimpeşti, judeţul Gorj 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru reabilitarea 
obiectivului bisericesc menţionat. 
Sunt necesare fonduri pentru 
finalizarea lucrărilor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat. Pozitia 20 
jud. Gorj nu se regaseste in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere intrucat  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

840 Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului Capitol 6701 
Grupa 59 alin. 12 Susţinerea 
cultelor 

Poziţia 20 Gorj 
Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 500 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor la Aşezământul 
bisericesc social Mănăstirea Icoana, 
judeţul Gorj 
 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru reabilitarea 
obiectivului bisericesc menţionat. 
Sunt necesare fonduri pentru 
finalizarea lucrărilor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat. Pozitia 20 
jud. Gorj nu se regaseste in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare aceasta nu poate fi 
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Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

avuta in vedere intrucat  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

841 Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului Capitol 6701 
Grupa 59 alin. 12 Susţinerea 
cultelor 

Poziţia 20 Gorj 
Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 500 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor la Aşezământul 
pastoral social pentru bolnavii de 
plămâni, Sanatoriul Dobriţa, judeţul 
Gorj 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru reabilitarea 
obiectivului bisericesc menţionat. 
Sunt necesare fonduri pentru 
finalizarea lucrărilor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat. Pozitia 20 
jud. Gorj nu se regaseste in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere intrucat  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

842 Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului Capitol 6701 
Grupa 59 alin. 12 Susţinerea 

Poziţia 17 Dolj 
Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru reabilitarea 
obiectivului bisericesc menţionat. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat. Pozitia 17 
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cultelor cu suma de 1.000 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor la Centrul 
pastoral misionar Renaşterea, 
Craiova, judeţul Dolj 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sunt necesare fonduri pentru 
finalizarea lucrărilor. 
 

jud. Dolj nu se regaseste in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere intrucat  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

843 Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului Capitol 6701 
Grupa 59 alin. 12 Susţinerea 
cultelor 

Poziţia 17 Dolj 
Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 500 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor la Aşezământul 
pastoral social Naşterea Maicii 
Domnului, Craiova, judeţul Dolj 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru reabilitarea 
obiectivului bisericesc menţionat. 
Sunt necesare fonduri pentru 
finalizarea lucrărilor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat. Pozitia 17 
jud. Dolj nu se regaseste in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere intrucat  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
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nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

844 Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului Capitol 6701 
Grupa 59 alin. 12 Susţinerea 
cultelor 

Poziţia 17 Dolj 
Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 500 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor la Centrul 
pastoral educaţional pentru copii 
“Aripi de lumină” Craiova, judeţul 
Dolj 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru reabilitarea 
obiectivului bisericesc menţionat. 
Sunt necesare fonduri pentru 
finalizarea lucrărilor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat. Pozitia 17 
jud. Dolj nu se regaseste in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere intrucat  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

845 Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului Capitol 6701 
Grupa 59 alin. 12 Susţinerea 
cultelor 

Poziţia 17 Dolj 
Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 500 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor la Parohia 
Sadova, judeţul Dolj 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru reabilitarea 
obiectivului bisericesc menţionat. 
Sunt necesare fonduri pentru 
finalizarea lucrărilor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat. Pozitia 17 
jud. Dolj nu se regaseste in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere intrucat  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

846 Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului Capitol 6701 
Grupa 59 alin. 12 Susţinerea 
cultelor 

Poziţia 17 Dolj 
Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 500 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor la Aşezământul 
bisericesc social pentru copiii orfani 
Nicodim cel Sfinţit, judeţul Dolj 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru reabilitarea 
obiectivului bisericesc menţionat. 
Sunt necesare fonduri pentru 
finalizarea lucrărilor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat. Pozitia 17 
jud. Dolj nu se regaseste in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere intrucat  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

847 Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului Capitol 6701 
Grupa 59 alin. 12 Susţinerea 
cultelor 

Poziţia 17 Dolj 
Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 500 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor la Parohia 
Sfinţii Martiri Brâncoveni,   judeţul 
Dolj 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru reabilitarea 
obiectivului bisericesc menţionat. 
Sunt necesare fonduri pentru 
finalizarea lucrărilor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat. Pozitia 17 
jud. Dolj nu se regaseste in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
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Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere intrucat  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

848 Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului Capitol 6701 
Grupa 59 alin. 12 Susţinerea 
cultelor 

Poziţia 17 Dolj 
Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 2.000 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor la Aşezământul 
Buna Vestire, Colegiului Naţional de 
Fete, Grădinari,  judeţul Dolj 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

În anii precedenţi s-au alocat 
fonduri pentru reabilitarea 
obiectivului bisericesc menţionat. 
Sunt necesare fonduri pentru 
finalizarea lucrărilor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat. Pozitia 17 
jud. Dolj nu se regaseste in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere intrucat  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

849 Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului Capitol 6701 

Poziţia 30 Olt 
Se propune suplimentarea bugetului 

Având în vedere starea de 
degradare în care se află biserica, se 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
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Grupa 59 alin. 12 Susţinerea 
cultelor 

Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 510 mii lei pentru 
demararea unor lucrări de reabilitare 
la Manăstirea Giuvărăşti, comuna 
Giuvărăşti, judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

impune reabilitarea  
 

este grasit  formulat. Pozitia 30 
jud. Olt nu se regaseste in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere intrucat  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

850 Anexa 3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 
Capitolul 6701, Titlul 59 , alin 2 
Sustinerea cultelor  

 Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei in vederea realizarii 
obiectivului,,Reabilitare Schitul lui 
Climent” com Pietrari, jud. Valcea  
Sursa : Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

851 Anexa 3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 
Capitolul 6701, Titlul 59 , alin 2 

Se propune alocarea sumei de 1000 
mii lei in vederea realizarii 
obiectivului,,Consolidare si 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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Sustinerea cultelor reabilitare Centrul Eparhial Ramnicu 
Valcea, judetul Valcea”  
 
Sursa : Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

 Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

852 Anexa 3/13/02 SGG 
Cap. 67.01 
Titlul X – Cultură, recreere şi 
religie 
Alin 12 Sustinerea cultelor 
Poziţia 31, jud. Prahova 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Construcţie 
Biserica Parohie Lunca Prahovei”, 
com. Magureni,  cu suma de 2.940 
mii  lei 
 
Sursa de finanţare:   
Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: deputat PNL Graţiela 
Gavrilescu 
 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui obiectiv 
de investiţii deosebit de important 
pentru locuitorii comunei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat. Pozitia 31 
jud. Prahova nu se regaseste in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere intrucat  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

853 Anexa 3/13/02 SGG 
Cap. 67.01 
Titlul X – Cultură, recreere şi 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Construcţie 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui obiectiv 
de investiţii deosebit de important 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat. Pozitia 31 
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religie 
Alin 12 Sustinerea cultelor 
Poziţia 31, jud. Prahova 
 

Biserica Parohie Bordenii Mici”, 
com. Scorteni, cu suma de 300 mii  
lei 
 
Sursa de finanţare:   
Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: deputat PNL Graţiela 
Gavrilescu 
 

pentru locuitorii comunei. 
 

jud. Prahova nu se regaseste in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere intrucat  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

854 Anexa 3/13/02 SGG 
Cap. 67.01 
Titlul X – Cultură, recreere şi 
religie 
Alin 12 Sustinerea cultelor 
Poziţia 31, jud. Prahova 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Reabilitarea 
Bisericii Parohia Tufeni 1”, orasul 
Băicoi, cu suma de 25 mii lei. 
 
Sursa de finanţare:  Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: deputat PNL Graţiela 
Gavrilescu 
 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui obiectiv 
de investiţii deosebit de important 
pentru locuitorii comunei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat. Pozitia 31 
jud. Prahova nu se regaseste in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere intrucat  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
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nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

855 Anexa 3/13/02 SGG 
Cap. 67.01 
Titlul X – Cultură, recreere şi 
religie 
Alin 12 Sustinerea cultelor 
Poziţia 31, jud. Prahova 

Se Propune Suplimentarea Sumei 
Prevăzute Pentru Judeţul Prahova, 
Pentru Obiectivul „Refacerea 
Acoperisului Bisericii Sf. Arhangheli 
Mihail Si Gavriil” Din Dîmbu, 
Orasul Băicoi, Cu Suma De 19,350 
Mii Lei 
 
Sursa de finanţare:   
Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: deputat PNL Graţiela 
Gavrilescu 
 
 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui obiectiv 
de investiţii deosebit de important 
pentru locuitorii comunei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat. Pozitia 31 
jud. Prahova nu se regaseste in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere intrucat  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

856 Anexa 3/13/02 SGG 
Cap. 67.01 
Titlul X – Cultură, recreere şi 
religie 
Alin 12 Sustinerea cultelor 
Poziţia 31, jud. Prahova 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Constructia 
gardului Bisericii Parohia Tuturor 
Sfintilor”, �intea, orasul Băicoi  si a 
unei capele în  noul cimitir parohial, 
cu suma de 45 mii lei 
 
Sursa de finanţare:   
Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui obiectiv 
de investiţii deosebit de important 
pentru locuitorii comunei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat. Pozitia 31 
jud. Prahova nu se regaseste in 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere intrucat  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
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Autor: deputat PNL Graţiela 
Gavrilescu 
 

de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

857 Anexa 3/13/02 SGG 
Cap. 67.01 
Titlul X – Cultură, recreere şi 
religie 
Alin 12 Sustinerea cultelor 
 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „Constructie Biserica 
Izvorul Tamaduirii”, jud Calarasi, 
oras Lehliu Gara cu suma de 350  
mii lei  
 
Sursa de finanţare:   
Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie, reabilitare, întreţinere 
şi consolidare a lăcaşurilor de cult.  
Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui obiectiv 
de investiţii deosebit de important 
pentru locuitorii comunei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

858 Anexa 3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 
Capitolul 6701, Titlul 59 , alin 2 
Sustinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 4000 
mii lei.in vederea realizarii 
obiectivului,,Constructie asezamant 
social Sfanta Maria” Parohia Baile 
Govora, oras Baile Govora, jud. 
Valcea   
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
prevazuta sursa de finantare. 

859 Anexa 3/13/02  Secretariatul Se propune alocarea sumei de 2500 Sumele sunt necesare pentru Se propune respingerea 
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General al Guvernului 
Capitolul 6701, Titlul 59 , alin 2 
Sustinerea cultelor 

mii lei. in vederea realizarii 
obiectivului,,Consolidare si 
reabilitare Manastirea Saracinesti” 
jud. Valcea  
 
Sursa : Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 
 

amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

860 Anexa 3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 
Capitolul 6701, Titlul 59 , alin 2 
Sustinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 2500 
mii lei. in vederea realizarii 
obiectivului,,Construire biserica 
Manastirea dintr-un lemn” jud. 
Valcea  
 
Sursa : Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

861 Anexa 3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 
Capitolul 6701, Titlul 59 , alin 2 
Sustinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 1500 
mii lei. in vederea realizarii 
obiectivului,,Reconstructie corp chili 
Manastirea Surupatele” jud. Valcea  

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
exista baza legala pentru 
finantarea de la bugetul de stat, 
prin bugetul Secretariatului 
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Sursa : Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

General al Guvernului, a unor 
astfel de lucrari.  

862 Anexa 3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 
Capitolul 6701, Titlul 59 , alin 2 
Sustinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 2900 
mii  lei. in vederea realizarii 
obiectivului Consolidare si 
reabilitare asezamant educational-
social” Parohia Calimanesti 1, oras 
Calimanesti, jud. Valcea  
 
Sursa : Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

863 Anexa 3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 
Capitolul 6701, Titlul 59 , alin 2 
Sustinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de  2580 
mii lei. in vederea realizarii 
obiectivului,,Constructie asezamant 
educational-social” Parohia Toti 
Sfintii, Ramnicu Valcea  
 
Sursa : Fondul de rezerva la 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

864 Anexa 3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 
Capitolul 6701, Titlul 59 , alin 2 
Sustinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 2500 
mii lei. in vederea realizarii 
obiectivului,,Consolidare si 
reabilitare Manastirea Mamu” jud. 
Valcea  
 
Sursa : Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

865 Anexa 3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 
Capitolul 6701, Titlul 59 , alin 2 
Sustinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de  1000 
mii lei  in vederea realizarii 
obiectivului,,Realizarea picturii  
Bisericii Sf. Ilie, Manastirea Arnota” 
jud. Valcea. 
 
Sursa : Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 
 
Autori: 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
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Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

completările ulterioare.  

866 Anexa 3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 
Capitolul 6701, Titlul 59 , alin 2 
Sustinerea cultelor  

 Se propune alocarea sumei de 195 
mii lei in vederea realizarii 
obiectivului Constructieb,,CAPELA 
CIMITIRUL ORTODOX”  
GRANICERI JUD.ARAD 
 
 
Sursa : Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Deputat PNL, Mihaita Calimente  
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea,  nu sunt precizate 
capitolul si titlul de cheltuieli. 

867 Anexa 3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 
Capitolul 6701, Titlul 59 , alin 2 
Sustinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 195. 
mii lei in vederea realizarii 
obiectivului  “CAPELA CIMITIRUL 
ORTODOX SAT SICLAU”  
COM.GRANICERI JUD.ARAD 
Sursa : Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Deputat PNL, Mihaita Calimente 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea,  nu sunt precizate 
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capitolul si titlul de cheltuieli. 
868 Anexa nr. 3/13/02, Secretariatul 

General al Guvernului, Cap 6701, 
grupa/titlu 59, art 12, Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
pentru continuare lucrări la parohia 
„Sf. Martiri Brâncoveni”, Bd 1 Mai, 
nr. 88, Craiova , jud. Dolj 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară 
 
Autori: Deputat PNL Ionuţ Stroe 
Senator Mario Ovidiu Oprea 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senatul 
 

Continuare de lucrări – construire a 
bisericii „Sf. Martiri Brâncoveni” 
din Craiova, începută în anul 2004. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea,  nu sunt precizate 
capitolul si titlul de cheltuieli. 

869 Anexa 3/13/02 cap.6701/titlul 
59/al.12/sustinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
450.000 RON pentru finalizarea în 
comuna Livezile, sat Livezile, a 
construcţiei bisericii începută în anul 
2007. 
 
Sursa: Fondul de rezervă al 
Guvernului României 
 
Iniţiator: 
Deputat Teodor Atanasiu 
Deputat Eugen Nicolaescu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Necesitatea finalizării construcţiei 
obiectivului de investiţie de 
importanţă majoră pentru 
comunitatea locală. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea,  nu sunt precizate 
capitolul si titlul de cheltuieli. 

870 Anexa nr. 3/13/02, Secretariatul 
General al Guvernului, Cap 6701, 
grupa/titlu 59, art 12, Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de  100 
mii lei pentru Biserica Adventistă a 
7-a „Speranţa”, Turda, jud Cluj 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de execuţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
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Sursa: Fondul de rezervă al 
Guvernului României 
 
Autor: Deputat PNL Virgil POP 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senatul 

aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea,  nu sunt precizate 
capitolul si titlul de cheltuieli. 

871 Anexa nr. 3/13/02, Secretariatul 
General al Guvernului, Cap 6701, 
grupa/titlu 59, art 12, Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de  100 
mii lei pentru Biserica în construcţie, 
str. Haţegului 2D, Turda, jud Cluj 
 
Sursa: Fondul de rezervă al 
Guvernului României 
 
Autor: Deputat PNL Virgil POP 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senatul 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie 
la biserică 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea,  nu sunt precizate 
capitolul si titlul de cheltuieli. 

872 Anexa nr. 3/13/02, Secretariatul 
General al Guvernului, Cap 6701, 
grupa/titlu 59, art 12, Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de  300 
mii lei pentru biserica ortodoxă din 
satul Buru, comuna Iara, jud. Cluj 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară 
 
Autor: Deputat PNL Virgil POP 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea   bisericii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
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Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senatul 

potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea,  nu sunt precizate 
capitolul si titlul de cheltuieli. 

873 Anexa nr. 3/13/02, Secretariatul 
General al Guvernului, Cap 6701, 
grupa/titlu 59, art 12, Susţinerea 
cultelor 

Se propune alocarea sumei de  300 
mii lei pentru Biserica „Sf Mihai şi 
Gavril” din satul Lungeşti, comuna 
Iara, jud. Cluj 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară 
 
Autor: Deputat PNL Virgil POP 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senatul 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea   bisericii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea,  nu sunt precizate 
capitolul si titlul de cheltuieli. 

874 Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 lei pentru 
contunuarea lucrărilor de construcţie 
la Parohia  „Sfântu Dumitru” din 
satul Cârlomăneşti, comuna Creţeşti, 
judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator independent Laurenţiu 
Chirvăsuţă 

Această sumă este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie, întrerupte datorită 
lipsei resurselor financiare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea,  nu sunt precizate 
capitolul si titlul de cheltuieli. 
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875 Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 lei pentru 
contunuarea lucrărilor de construcţie 
la Parohia  „Înălţarea Maicii 
Domnului” din municipiul Tecuci, 
judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator independent Laurenţiu 
Chirvăsuţă 

Această sumă este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie, întrerupte datorită 
lipsei resurselor financiare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea,  nu sunt precizate 
capitolul si titlul de cheltuieli. 

876 Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 lei pentru 
contunuarea lucrărilor de construcţie 
la Parohia  „Naşterea Maicii 
Domnului” din comuna Umbrăreşti, 
judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator independent Laurenţiu 
Chirvăsuţă 

Această sumă este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie, întrerupte datorită 
lipsei resurselor financiare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea,  nu sunt precizate 
capitolul si titlul de cheltuieli. 

877 Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 lei pentru 
contunuarea lucrărilor de construcţie 
la Parohia  „Adormirea Maicii 
Domnului” din satul Cârăpceşti, 
comuna Corod, judeţul Galaţi 

Această sumă este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie, întrerupte datorită 
lipsei resurselor financiare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
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Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator independent Laurenţiu 
Chirvăsuţă 

de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea,  nu sunt precizate 
capitolul si titlul de cheltuieli. 

878 Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 lei pentru 
contunuarea lucrărilor de construcţie 
la Parohia  „Sfinţii Voievozi Mihail 
şi Gavril” din satul Cotoroaia, 
comuna Cerţeşti, judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator independent Laurenţiu 
Chirvăsuţă 

Această sumă este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie, întrerupte datorită 
lipsei resurselor financiare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea,  nu sunt precizate 
capitolul si titlul de cheltuieli. 

879  
Legea bugetului de stat pe 2010/ 
Anexa nr.3 /13 
 
 
 
 
 

 
Se solicită acordarea sumei de 
800.000 lei pentru continuarea 
construcţiei Bisericii ortodoxe din 
localitatea Beclean,  
jud Bistriţa-Năsăud. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 

 
Este nevoie de finalizarea 
investiţiei demarată în anul 2009 
bani necesari pentru intalaţia 
electrică, finisaje exterioare şi 
realizarea împrejmuirii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
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Amendament propus de: 
Senator PSD Prunea Nicolae-Dănuţ 
 

 
 

nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea,  nu sunt precizate 
capitolul si titlul de cheltuieli. 

880 Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Alocarea sumei de  250mii lei 
necesara continuarii lucrarilor 
constructiei la Biserica Gura-
Craiesti, Motoseni,jud.Bacau   
 
Sursa de finantare:Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 
 
Amendament propus de: 
Senator PSD Elena Mitrea 

Lucrari sistate din lipsa fonduri. 
Biserica este declarata monument 
istoric,exista proiect si toate 
aprobarile de incepere a lucrarilor. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu  se 
poate lua în considerare sursa de 
finantare, bugetul Secretariatul 
General al Guvernului fiind deja 
construit pentru a asigura, 
desfasurarea în condiţii de 
echilibru, a activitaţii acestei 
institutii si a celor care sunt 
finantate prin bugetul său. 

881 Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Alocarea sumei de 450mii lei pentru 
inceperea lucrarilor de reabilitarea la 
Biserica ortodoxa Motoseni , jud. 
Bacău 
 
Sursa de finantare:Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 
 
Amendament propus de: 
Senator PSD Elena Mitrea 
 

 
Lucrari sistate din lipsa fonduri. 
Biserica este declarata monument 
istoric,exista proiect si toate 
aprobarile de incepere a lucrarilor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu  se 
poate lua în considerare sursa de 
finantare, bugetul Secretariatul 
General al Guvernului fiind deja 
construit pentru a asigura, 
desfasurarea în condiţii de 
echilibru, a activitaţii acestei 
institutii si a celor care sunt 
finantate prin bugetul său. 

882 Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Alocarea sumei de 150mii lei 
necesara constructiei acoperisului 
bisericii ,,Sf.Voievozi,, , localitatea 
Secuieni-Bacau 
 
Amendament propus de: 

Acoperisul bisericii este vechi si se 
impune cu prioritate 
inlocuirea.Lipsa fondurilor face 
imposibila efectuarea lucrarii,iar 
amanarea prelungita poate produce 
pagube mai mari in structura 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu  se 
poate lua în considerare sursa de 
finantare, bugetul Secretariatul 
General al Guvernului fiind deja 
construit pentru a asigura, 
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Senator PSD Elena Mitrea constructiei. 
 

desfasurarea în condiţii de 
echilibru, a activitaţii acestei 
institutii si a celor care sunt 
finantate prin bugetul său. 

883 Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Alocarea sumei de 300 mii lei 
necesara finalizarii lucrarilor la 
constructia bisericii “Sf. 
Gheorghe,,sat Oprisesti-Rachitoasa-
Bacau 
 
Sursa de finantare:Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 
 
Amendament propus de: 
Senator PSD Elena Mitrea 

Constructia bisericii a inceput in 
2006 din donatia unei persoane 
fizice. Lucrarile au fost oprite din 
lipsa resurselor.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu  se 
poate lua în considerare sursa de 
finantare, bugetul Secretariatul 
General al Guvernului fiind deja 
construit pentru a asigura, 
desfasurarea în condiţii de 
echilibru, a activitaţii acestei 
institutii si a celor care sunt 
finantate prin bugetul său. 

884 Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Alocarea sumei de 200.mii lei 
necesara pentru efectuarea picturii la 
biserica,,Taierea capului Sf.Ioan 
Botezatorul,parohia 
Palanca,jud.Bacau. 

 
Sursa de finantare:Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 
 
Amendament propus de: 
Senator PSD Elena Mitrea 

Lucrarile au fost oprite din cauza 
lipsei fondurilor.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu  se 
poate lua în considerare sursa de 
finantare, bugetul Secretariatul 
General al Guvernului fiind deja 
construit pentru a asigura, 
desfasurarea în condiţii de 
echilibru, a activitaţii acestei 
institutii si a celor care sunt 
finantate prin bugetul său. 

885 Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Alocarea sumei de 1000 lei necesara 
reparatiilor de intetinere a bisericii 
Sf. Francisc, parohia Romano-
Catolica, com Buhoci, jud. Bacau 
 

Exista pericolul de prabusire a 
turnului, acoperisului si plafonului 
bisericii.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu  se 
poate lua în considerare sursa de 
finantare, bugetul Secretariatul 
General al Guvernului fiind deja 
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Sursa de finantare:Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 
 
Amendament propus de: 
Senator PSD Elena Mitrea 

construit pentru a asigura, 
desfasurarea în condiţii de 
echilibru, a activitaţii acestei 
institutii si a celor care sunt 
finantate prin bugetul său. 

886 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 
6701/59/12 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului  General al 
Guvernului cu suma de 20.000 lei 
pentru Biserica Ortodoxă din 
localitatea Rastoci, judeţul Sălaj. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator PSD + PC Arcaş Viorel 
 

Suplimentarea cu această sumă este 
strict necesară pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie şi renovare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.  

887 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 
6701/59/12 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului  General al 
Guvernului cu suma de 40.000 lei 
pentru Biserica Ortodoxă din 
localitatea Aţel, judeţul Sibiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator PSD + PC Arcaş Viorel, 
deputat PSD + PC Cindrea Ioan 
 

Suplimentarea cu această sumă este 
strict necesară pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie şi renovare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.  
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888 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 
6701/59/12 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului  General al 
Guvernului cu suma de 40.000 lei 
pentru Biserica ” Sfântul Nicolae” 
din localitatea Moşna, judeţul Sibiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator PSD + PC Arcaş Viorel, 
deputat PSD + PC Cindrea Ioan 
 

Suplimentarea cu această sumă este 
strict necesară pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie şi renovare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.  

889 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 
6701/59/12 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului  General al 
Guvernului cu suma de 40.000 lei 
pentru Biserica ” Sfântul Nicolae” 
din localitatea Iacobeni, judeţul 
Sibiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator PSD + PC Arcaş Viorel, 
deputat PSD + PC Cindrea Ioan 
 

Suplimentarea cu această sumă este 
strict necesară pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie şi renovare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.  

890 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 
6701/59/12 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului  General al 
Guvernului cu suma de 30.000 lei 
pentru Biserica ” Sfântul Ilie” din 

Suplimentarea cu această sumă este 
strict necesară pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie şi renovare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
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localitatea Brădeni, judeţul Sibiu. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator PSD + PC Arcaş Viorel, 
deputat PSD + PC Cindrea Ioan 
 

aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.  

891 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 
6701/59/12 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului  General al 
Guvernului cu suma de 40.000 lei 
pentru Biserica ” Sfântul Nicolae” 
din localitatea Retiş, judeţul Sibiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator PSD + PC Arcaş Viorel, 
deputat PSD + PC Cindrea Ioan 
 

Suplimentarea cu această sumă este 
strict necesară pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie şi renovare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.  

892 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 
6701/59/12 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului  General al 
Guvernului cu suma de 20.000 lei 
pentru Biserica ” Schimbarea la faţă” 
din localitatea Teline, judeţul Sibiu. 
 din localitatea Aţel, judeţul Sibiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 

Suplimentarea cu această sumă este 
strict necesară pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie şi renovare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
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Amendament propus de: 
Senator PSD + PC Arcaş Viorel, 
deputat PSD + PC Cindrea Ioan 
 

nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.  

893 Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 
6701/59/12 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului  General al 
Guvernului cu suma de 50.000 lei 
pentru Biserica ” Sfântul Nicolae” 
din localitatea Agnita, judeţul Sibiu. 
  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator PSD + PC Arcaş Viorel, 
deputat PSD + PC Cindrea Ioan 
 

Suplimentarea cu această sumă este 
strict necesară pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie şi renovare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.  

894 Anexa nr. 3/13/02 Secretariatul  
General     al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al guvernului  
cu suma de 220.000lei pentru 
functionarea in conditii optime si 
atingerea obiectivelor propuse, de 
catre Episcopia Ortodoxa Romana a 
Italiei din cadrul Metropoliei 
ortodoxe romane a Europei 
Occidentale si Meridionale 
 
Sursa de finantare: Sursa de finanţare: 
fondul de rezervă bugetara la dispozitia  
Guvernului 

Se solicita admiterea amendamentului
pentru dezvoltarea unor proiecte de
comunicare, mediatizare si mobilitate al
Eparhiei Ordodoxe Romane a Italiei
avand in vedere necesitatea functionarii
acestuia in conditii optime 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.  
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Autori:Senator PD-L Badea Viorel 
RIceard 

895 Anexa nr. 3/13/02 Secretariatul  
General     al Guvernului 

Se propune introducerea unui alineat 
nou  
Lucrari de restaurare si consolidare 
la Biserica Sf. Nicolae Selari, 
str.Blanari nr.16 suma de 300 mii lei. 
 
Sursa de finantare: Sursa de finanţare: 
fondul de rezervă bugetara la dispozitia  
Guvernului 
 
Autori:Senator PD-L Badea Viorel 
Riceard 

Biserica este in stadiu de deterioarare si
are nevoie de reparatii care sa permita
desfasurare activitatii fara a pune in
pericol siguranta enoriasilor. 
Pentru a veni in intampinarea comunitatii
si avand in vedere rolul bisericilor in
propagarea valorilor morale si spirituale in
societate, consideram necesara finantarea
lucrarilor de restaurare si consolidare a
acestei biserici 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.  

896 Anexa nr. 3/13/02 Secretariatul  
General     al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al guvernului  
cu suma de 80.000 lei lei pentru 
amenajarea interiaora a bisericii cu 
hramul Sf. Mucenici Montanus  
Preotul si sotia sa Maxima, biserica 
apartinand de Protopopiatul ortodox 
roman Dania Ripensis din Timoc 
Serbia 
 
Sursa de finantare: Sursa de finanţare: 
fondul de rezervă bugetara la dispozitia  
Guvernului 
 
Autori:Senator PD-L Mihai 
Stanisoara 

Se  solicita admiterea amendamentului
pentru amenajarea interioara a bisericii,
avand  in vedere necesitatea functionarii
in conditii optime . 
Amendamentul vine in contextul in care
pentru cei 300.000 de romani nu exista
decat 2 biserici romanesti. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.  

897 Anexa nr. 3/13/02 Secretariatul  
General     al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al guvernului  

Se  solicita admiterea amendamentului 
pentru finalizarea construirii Catedralei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
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cu suma de 80.000 lei lei pentru  
parohia Nasterea Domnului 
cCatedrala Episcopala Municipala 
din Drobeta Turnu Severin, jud. 
Mehedinti 
 
Sursa de finantare: Sursa de finanţare: 
fondul de rezervă bugetara la dispozitia  
Guvernului 
 
Autori:Senator PD-L Badea Viorel 
Riceard 

ce reprezinta un important Obiectiv 
spiritual si cultural al municipiului 
 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.  

898 Anexa nr. 3/13/02 Secretariatul  
General     al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al guvernului  
cu suma de 30.000 lei lei pentru  
Biserica greco-catolica din 
localitatea Alamor, jud.Sibiu 
 
Sursa de finantare: Sursa de finanţare: 
fondul de rezervă bugetara la dispozitia  
Guvernului 
 
Autori:  
Senator PSD+PC Arcas Viorel 
Deputat PSD+PC Cindrea Ioan 

Suplimentarea cu aceasta suma este 
strict necesara pentru finalizarea 
lucrarilor de constructie si renovare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.  

899 Anexa nr. 3/13/02 Secretariatul  
General     al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al guvernului  
cu suma de 30.000 lei lei pentru  
Biserica greco-catolica Inaltarea 
Domnului  din localitatea  Medias, 
jud.Sibiu 
 
Sursa de finantare: Sursa de finanţare: 

Suplimentarea cu aceasta suma este 
strict necesara pentru finalizarea 
lucrarilor de constructie si renovare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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fondul de rezervă bugetara la dispozitia  
Guvernului 
 
Autori:  
Senator PSD+PC Arcas Viorel 
Deputat PSD+PC Cindrea Ioan 

în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.  

900 Anexa nr. 3/13/02 Secretariatul  
General     al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al guvernului  
cu suma de 40.000 lei lei pentru  
Biserica greco-catolica Petru si Pavel  
din localitatea  Medias, jud.Sibiu 
 
Sursa de finantare: Sursa de finanţare: 
fondul de rezervă bugetara la dispozitia  
Guvernului 
 
Autori:  
Senator PSD+PC Arcas Viorel 
Deputat PSD+PC Cindrea Ioan 

Suplimentarea cu aceasta suma este 
strict necesara pentru finalizarea 
lucrarilor de constructie si renovare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.  

901 Anexa nr. 3/13/02 Secretariatul  
General     al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al guvernului  
cu suma de 30.000 lei lei pentru  
Biserica SF. Arhanghel Mihai si 
Gavril din Localitatea Geacas, 
jud.Sibiu 
 
Sursa de finantare: Sursa de finanţare: 
fondul de rezervă bugetara la dispozitia  
Guvernului 
 
Autori:  
Senator PSD+PC Arcas Viorel 
Deputat PSD+PC Cindrea Ioan 

Suplimentarea cu aceasta suma este 
strict necesara pentru finalizarea 
lucrarilor de constructie si renovare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.  
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902 Anexa nr. 3/13/02 Secretariatul  
General     al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al guvernului  
cu suma de 40.000 lei lei pentru  
Biserica Sf. M.Mc. Gheorghe  din 
localitatea Micasasa, jud.Sibiu 
 
Sursa de finantare: Sursa de finanţare: 
fondul de rezervă bugetara la dispozitia  
Guvernului 
 
Autori:  
Senator PSD+PC Arcas Viorel 
Deputat PSD+PC Cindrea Ioan 

Suplimentarea cu aceasta suma este 
strict necesara pentru finalizarea 
lucrarilor de constructie si renovare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.  

903 Anexa nr. 3/13/02 Secretariatul  
General     al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al guvernului  
cu suma de 50.000 lei lei pentru  
Biserica Sf. Ierarh Nicolae din satul 
Benesti, localitatea Altana, jud.Sibiu 
 
Sursa de finantare: Sursa de finanţare: 
fondul de rezervă bugetara la dispozitia  
Guvernului 
 
Autori:  
Senator PSD+PC Arcas Viorel 
Deputat PSD+PC Cindrea Ioan 

Suplimentarea cu aceasta suma este 
strict necesara pentru finalizarea 
lucrarilor de constructie si renovare 
 

 

904 Anexa nr. 3/13/02 Secretariatul  
General     al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al guvernului  
cu suma de 30.000 lei lei pentru  
Biserica Sf. Ierarh Nicolae din, 
localitatea  Blajel, jud.Sibiu 
 
Sursa de finantare: Sursa de finanţare: 

Suplimentarea cu aceasta suma este 
strict necesara pentru finalizarea 
lucrarilor de constructie si renovare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
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fondul de rezervă bugetara la dispozitia  
Guvernului 
 
Autori:  
Senator PSD+PC Arcas Viorel 
Deputat PSD+PC Cindrea Ioan 

urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.  

905 Anexa nr. 3/13/02 Secretariatul  
General     al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al guvernului  
cu suma de 20.000 lei lei pentru  
Biserica Sf. Arhangheli Mihail si 
Gavril, din localitatea  Paucea, 
jud.Sibiu 
 
Sursa de finantare: Sursa de finanţare: 
fondul de rezervă bugetara la dispozitia  
Guvernului 
 
Autori:  
Senator PSD+PC Arcas Viorel 
Deputat PSD+PC Cindrea Ioan 

Suplimentarea cu aceasta suma este 
strict necesara pentru finalizarea 
lucrarilor de constructie si renovare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.  

906 Anexa nr. 3/13/02 Secretariatul  
General     al Guvernului 

Suplimentarea sumei prevăzută la 
cap. 6701, Titlu 59, art. 12 
„Susţinerea cultelor”, cu suma de 
750 mii lei  pentru următoarele 
unităţi de cult din judeţul Vaslui: 
 
Parohia Draxeni, com. Rebricea – 
biserică nouă în construcţie – 40 mii 
lei 
Parohia Dumeşti II, sat Valea Mare – 
biserică nouă în construcţie – 40 mii 
lei 
Parohia Telejna, com. Zăpodeni – 

Pentru acordarea de sprijin financiar
unităţilor de cult în vederea finalizării
unor biserici noi şi a unor biserici în stare
avansată de degradare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.  
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biserică nouă în construcţie – 40 mii 
lei 
Parohia Ivăneşti – biserică nouă în 
construcţie – 40 mii lei 
Parohia Moara Domnească – 
reparaţii capitale biserică 30 mii lei 
Parohia Poieneşti – biserică nouă în 
construcţie – 40 mii lei 
Parohia Soleşti, Satu Nou – biserică 
nouă în construcţie – 100 mii lei 
Parohia Mălăieşti, com. Vutcani – 
reparaţii capitale biserică – 100 mii 
lei 
Biserica sat Deleni, com. Hoceni – 
reabilitare – 30 mii lei 
Biserica Vâltoteşti, com. Viişoara – 
reconstrucţie biserică arsă din temelii 
– 100 mii lei 
Biserica Ştefan cel Mare, com. 
Ştefan cel Mare – 40 mii lei 
Biserica Dumbrăveni, com. Gârceni 
– 40 mii lei 
Biserica Căpuşneni, com. Lipovăţ – 
40 mii lei 
Biserica Mihail şi Gavril, com. 
Tanacu – 40 mii lei 
Biserica Tăcuta, com. Tăcuta – 30 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
Autori:  
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senator PSD+PC SILISTRU DOINA 
 

907 Anexa nr. 3/13/02 Secretariatul     
General     al Guvernului 

Suplimentarea sumei prevăzută la 
cap. 6701, Titlu 59, art. 12 
„Susţinerea cultelor”, cu suma de 
130 mii lei  pentru următoarele 
unităţi de cult din judeţul Vaslui: 
 
Parohia „Adormirea Maicii 
Domnului” I Vaslui – reparaţii 
curente – 30 mii lei 
Parohia „Sf. Ioan” II Vaslui – 
Complex ecleziastic construcţie nouă 
– 50 mii lei 
Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin 
şi Elena”, suburbia Rediu, Vaslui – 
50 mii lei 
 
Autori:  
senator PSD+PC SILISTRU DOINA 
deputat PSD+PC CRISTEA 
VICTOR 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
precizata sursa de finantare. 

908 Anexa 3/13 – Secretariatul  
General     al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02. cap. 6701, 
grupa    /titlul    71    art.    01, 
alineat.01-    RECREERE    ŞI 
RELIGIE 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru Biserica „ Sf. Nicolae” 
com Andrieseni  
judetul Iasi. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 
Initiator:  
Senator Florin Constantinescu 

Starea bisericii este medie, cu 
degradări provocate de lipsa 
întreţinerii curente şi cu unele 
probleme structurale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
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Grup PSD+PC completările ulterioare. De 
asemenea, menţionăm că de la 
titlul 71 „Active nefinanciare” se 
finanţează obiectivele de 
investitii ale Secretariatului 
General al Guvernului, sumele 
pentru susţinerea cultelor fiind 
prevazute la titlul „Alte 
cheltuieli”. 
Totodata, mentionam ca 
denumirea capitolului bugetar 
este gresita acesta fiind „Cultura, 
recreere si religie” 

909 Anexa 3/13 – Secretariatul  
General     al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02. cap. 6701, 
grupa    /titlul    71    art.    01, 
alineat.01-    RECREERE    ŞI 
RELIGIE 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru Consolidare Biserica „ Sf. 
Treime” com Miroslovesti 
judetul Iasi. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 
Initiator:  
Senator Florin Constantinescu 
Grup PSD+PC 

Starea bisericii este medie, cu 
degradări provocate de lipsa 
întreţinerii curente şi cu unele 
probleme structurale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea, menţionăm că de la 
titlul 71 „Active nefinanciare” se 
finanţează obiectivele de 
investitii ale Secretariatului 
General al Guvernului, sumele 
pentru susţinerea cultelor fiind 
prevazute la titlul „Alte 
cheltuieli”. Totodata, mentionam 
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ca denumirea capitolului bugetar 
este gresita acesta fiind „Cultura, 
recreere si religie” 

910 Anexa 3/13 – Secretariatul  
General     al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02. cap. 6701, 
grupa    /titlul    71    art.    01, 
alineat.01-    RECREERE    ŞI 
RELIGIE 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru Consolidare Biserica „ Sf. 
Nicolae” com. Ciohorani, judetul Iasi. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 
Initiator:  
Senator Florin Constantinescu 
Grup PSD+PC 

Starea bisericii este medie, cu 
degradări provocate de lipsa 
întreţinerii curente şi cu unele 
probleme structurale. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea, menţionăm că de la 
titlul 71 „Active nefinanciare” se 
finanţează obiectivele de 
investitii ale Secretariatului 
General al Guvernului, sumele 
pentru susţinerea cultelor fiind 
prevazute la titlul „Alte 
cheltuieli”. Totodata, mentionam 
ca denumirea capitolului bugetar 
este gresita acesta fiind „Cultura, 
recreere si religie” 

911 Anexa 3/13 – Secretariatul  
General     al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02. cap. 6701, 
grupa    /titlul    71    art.    01, 
alineat.01-    RECREERE    ŞI 
RELIGIE 

Se propune alocarea sumei de 50 
mii lei pentru Consolidare 
Biserica „ Pogorarea Sf. Duh” sat 
Blagesti, municipiul Pascani. 

 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 

Starea bisericii este medie, cu 
degradări provocate de lipsa 
întreţinerii curente şi cu unele 
probleme structurale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
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Guvernului 
 
Initiator:  
Senator Florin Constantinescu 
Grup PSD+PC 

urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea, menţionăm că de la 
titlul 71 „Active nefinanciare” se 
finanţează obiectivele de 
investitii ale Secretariatului 
General al Guvernului, sumele 
pentru susţinerea cultelor fiind 
prevazute la titlul „Alte 
cheltuieli”. Totodata, mentionam 
ca denumirea capitolului bugetar 
este gresita acesta fiind „Cultura, 
recreere si religie” 

912 Anexa 3/13 – Secretariatul  
General     al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02. cap. 6701, 
grupa    /titlul    71    art.    01, 
alineat.01-    RECREERE    ŞI 
RELIGIE 

Se propune alocarea sumei de 50 
mii lei pentru Consolidare 
Biserica „ Sf. Imparateasa 
Purheria” sat Parcovaci, Harlau 

judetul Iasi. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 
Initiator:  
Senator Florin Constantinescu 
Grup PSD+PC 

Starea bisericii este medie, cu 
degradări provocate de lipsa 
întreţinerii curente şi cu unele 
probleme structurale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea, menţionăm că de la 
titlul 71 „Active nefinanciare” se 
finanţează obiectivele de 
investitii ale Secretariatului 
General al Guvernului, sumele 
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pentru susţinerea cultelor fiind 
prevazute la titlul „Alte 
cheltuieli”. Totodata, mentionam 
ca denumirea capitolului bugetar 
este gresita acesta fiind „Cultura, 
recreere si religie” 

913 Anexa 3/13 – Secretariatul  
General     al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02. cap. 6701, 
grupa    /titlul    71    art.    01, 
alineat.01-    RECREERE    ŞI 
RELIGIE 

Se propune alocarea sumei de 50 
mii lei pentru Consolidare 
Biserica „ Sf. Voievozi” comuna 
Cristesti, judetul Iasi. 

 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 
Initiator:  
Senator Florin Constantinescu 
Grup PSD+PC 

Starea bisericii este medie, cu 
degradări provocate de lipsa 
întreţinerii curente şi cu unele 
probleme structurale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea, menţionăm că de la 
titlul 71 „Active nefinanciare” se 
finanţează obiectivele de 
investitii ale Secretariatului 
General al Guvernului, sumele 
pentru susţinerea cultelor fiind 
prevazute la titlul „Alte 
cheltuieli”. Totodata, mentionam 
ca denumirea capitolului bugetar 
este gresita acesta fiind „Cultura, 
recreere si religie” 

914 Anexa 3/13 – Secretariatul  
General     al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02. cap. 6701, 
grupa    /titlul    71    art.    01, 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru Consolidare Biserica „ Sf. 
Treime” com Miroslovesti 
judetul Iasi. 

Starea bisericii este medie, cu 
degradări provocate de lipsa 
întreţinerii curente şi cu unele 
probleme structurale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
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alineat.01-    RECREERE    ŞI 
RELIGIE 

 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 
Initiator:  
Senator Florin Constantinescu 
Grup PSD+PC 

 
 

aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea, menţionăm că de la 
titlul 71 „Active nefinanciare” se 
finanţează obiectivele de 
investitii ale Secretariatului 
General al Guvernului, sumele 
pentru susţinerea cultelor fiind 
prevazute la titlul „Alte 
cheltuieli”. Totodata, mentionam 
ca denumirea capitolului bugetar 
este gresita acesta fiind „Cultura, 
recreere si religie” 

915 Anexa 3/13 – Secretariatul  
General     al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02. cap. 6701, 
grupa    /titlul    71    art.    01, 
alineat.01-    RECREERE    ŞI 
RELIGIE 

Se propune alocarea sumei de 50 
mii lei pentru Finalizare Biserica 
„ Sf. Apostoli Petru si Pavel” sat 
Satul Nou, com Fantanele, 
judetul Iasi. 

 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
Initiator:  
Senator Florin Constantinescu 
Grup PSD+PC 

Starea bisericii este medie, cu 
degradări provocate de lipsa 
întreţinerii curente şi cu unele 
probleme structurale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea, menţionăm că de la 
titlul 71 „Active nefinanciare” se 
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finanţează obiectivele de 
investitii ale Secretariatului 
General al Guvernului, sumele 
pentru susţinerea cultelor fiind 
prevazute la titlul „Alte 
cheltuieli”. Totodata, mentionam 
ca denumirea capitolului bugetar 
este gresita acesta fiind „Cultura, 
recreere si religie” 

916 Anexa 3/13 – Secretariatul  
General     al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02. cap. 6701, 
grupa    /titlul    71    art.    01, 
alineat.01-    RECREERE    ŞI 
RELIGIE 

Se propune alocarea sumei de 50 
mii lei pentru Biserica „ Sf. 
Nicolae” sat Tabara, com. 
Bivolari, judetul Iasi. 

 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
Initiator:  
Senator Florin Constantinescu 
Grup PSD+PC 

Starea bisericii este medie, cu 
degradări provocate de lipsa 
întreţinerii curente şi cu unele 
probleme structurale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea, menţionăm că de la 
titlul 71 „Active nefinanciare” se 
finanţează obiectivele de 
investitii ale Secretariatului 
General al Guvernului, sumele 
pentru susţinerea cultelor fiind 
prevazute la titlul „Alte 
cheltuieli”. Totodata, mentionam 
ca denumirea capitolului bugetar 
este gresita acesta fiind „Cultura, 
recreere si religie” 

917 Anexa 3/13 – Secretariatul  Se propune alocarea sumei de 1300 Starea bisericii este medie, cu Se propune respingerea 
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General     al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02. cap. 6701, 
grupa    /titlul    71    art.    01, 
alineat.01-    RECREERE    ŞI 
RELIGIE 

mii lei pentru Consolidare Biserica 
din sat Crivesti, com Crivesti 
judetul Iasi. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 
Initiator:  
Senator Florin Constantinescu 
Grup PSD+PC 

degradări provocate de lipsa 
întreţinerii curente şi cu unele 
probleme structurale. 
 
 

amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea, menţionăm că de la 
titlul 71 „Active nefinanciare” se 
finanţează obiectivele de 
investitii ale Secretariatului 
General al Guvernului, sumele 
pentru susţinerea cultelor fiind 
prevazute la titlul „Alte 
cheltuieli”. Totodata, mentionam 
ca denumirea capitolului bugetar 
este gresita acesta fiind „Cultura, 
recreere si religie” 

918 Anexa 3/13 – Secretariatul  
General     al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02. cap. 6701, 
grupa    /titlul    71    art.    01, 
alineat.01-    RECREERE    ŞI 
RELIGIE 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru Consolidare Biserica din 
sat Sticlarie, com Scubinti, 
judetul Iasi. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 
Initiator:  
Senator Florin Constantinescu 

Starea bisericii este medie, cu 
degradări provocate de lipsa 
întreţinerii curente şi cu unele 
probleme structurale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
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Grup PSD+PC completările ulterioare. De 
asemenea, menţionăm că de la 
titlul 71 „Active nefinanciare” se 
finanţează obiectivele de 
investitii ale Secretariatului 
General al Guvernului, sumele 
pentru susţinerea cultelor fiind 
prevazute la titlul „Alte 
cheltuieli”. Totodata, mentionam 
ca denumirea capitolului bugetar 
este gresita acesta fiind „Cultura, 
recreere si religie” 

919 Anexa 3/13 – Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Capitolul 67.01 „Cultură, recreere 
şi religie”, Titlul 59 „Alte cheltuieli” 
Articolul 12 „Susţinerea cultelor” cu 
suma de 300 mii lei pentru : 
 
1. Continuarea lucrărilor la Catedrala 
Ortodoxă „Învierea Domnului” 
Fălticeni, judeţul Suceava - 40  mii 
lei. 
2. Mânăstirea Moldoviţa cu hramul 
„Buna Vestire”, comuna Moldoviţa, 
judeţul Suceava - 10 mii lei. 
3. Continuarea lucrărilor la Biserica 
Ortodoxă „Sfântul Andrei” Fălticeni, 
judeţul Suceava - 5  mii lei. 
4. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Osoi, cu hramul „Adormirea Maicii 
Domnului”, sat Osoi, comuna 
Vultureşti, judeţul Suceava – 5 mii 

Judeţul Suceava dispune de un 
patrimoniu religios deosebit, 
constituindu-se într-una dintre cele 
mai importante destinaţii din ţară 
pentru turismul ecumenic, păstrând 
în acelaşi timp tradiţiile ecleziastice 
de sute de ani. Considerând că 
dezvoltarea durabilă a judeţului este 
strâns legată de protejarea, 
reabilitarea şi punerea în valoare a 
multiplelor unităţi de cult, se 
justifică utilizarea sumelor 
solicitate, astfel încât patrimoniul 
bisericesc să fie păstrat şi de acum 
încolo. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. 
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lei. 
5. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Valea Glodului, cu hramul „Sfântul 
Ierarh Nicolae”, sat Valea Glodului, 
comuna Vultureşti, judeţul Suceava – 
5 mii lei. 
6. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Mereşti, cu hramul „Naşterea Maicii 
Domnului”, sat Mereşti, comuna 
Vultureşti, judeţul Suceava – 5 mii 
lei. 
7. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Hreaţca, cu hramul „Sfântul Ierarh 
Nicolae”, sat Hreaţca, comuna 
Vultureşti, judeţul Suceava – 15 mii 
lei. 
8. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Jacota, cu hramul „Adormirea Maicii 
Domnului”, sat Jacota, comuna 
Vultureşti, judeţul Suceava – 5 mii 
lei. 
9. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Pleşeşti, cu hramul „Sfânta Cuvioasa 
Paraschiva”, sat Pleşeşti, comuna 
Vultureşti, judeţul Suceava – 5 mii 
lei. 
10. Reabilitarea Bisericii „Sfinţii 
Împăraţi Constantin şi Elena”, 
Giurgeşti, comuna Vultureşti, judeţul 
Suceava – 5 mii lei 
11. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Corocăieşti, cu hramul „Sfânta 
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Treime”, sat Corocăieşti, comuna 
Vereşti, judeţul Suceava – 5 mii lei. 
12. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Vereşti, cu hramul „Sfântul 
Gheorghe”, sat Vereşti, comuna 
Vereşti, judeţul Suceava – 5 mii lei. 
13. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Hancea, cu hramul „Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavril”, sat 
Hancea, comuna Vereşti, judeţul 
Suceava – 5 mii lei. 
14. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Bursuceni, cu hramul „Adormirea 
Maicii Domnului”, sat Bursuceni, 
comuna Vereşti, judeţul Suceava – 5 
mii lei. 
15. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Roşcani, cu hramul „Adormirea 
Maicii Domnului”, sat Roşcani, 
oraşul Liteni, judeţul Suceava – 5 mii 
lei. 
16. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Liteni, cu hramul „Sfântul Nicolae”, 
oraşul Liteni, judeţul Suceava – 5 mii 
lei. 
17. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Rotunda, cu hramul „Sfânta Maria”, 
sat Rotunda, oraşul Liteni, judeţul 
Suceava – 5 mii lei. 
18. Demarare a constructei Bisericii 
noi din Hârtop, sat Hârtop, comuna 
Hârtop, judeţul Suceava – 20 mii lei. 
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19. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Buneşti, cu hramul „Sfântul 
Dumitru”, sat Buneşti, comuna 
Buneşti, judeţul Suceava – 5 mii lei. 
20. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Podeni, cu hramul „Sfânta Maria”, 
sat Podeni, comuna Buneşti, judeţul 
Suceava – 5 mii lei. 
21. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Unceşti, cu hramul „Trei Ierarhi”, sat 
Unceşti, comuna Buneşti, judeţul 
Suceava – 5 mii lei. 
22. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Petia, cu hramul „Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavril”, sat Petia, comuna 
Buneşti, judeţul Suceava – 5 mii lei. 
23. Reabilitarea Bisericii „Adormirea 
Maicii Domnului” Huşi, comuna 
Preuteşti, judeţul Suceava – 5 mii lei 
24. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Leucuşeşti, cu hramul „Adormirea 
Maicii Domnului”, sat Leucuşeşti, 
comuna Preuteşti, judeţul Suceava –5 
mii lei. 
25. Reabilitarea Bisericii „Sfânta 
Treime” Preuteşti, judeţul Suceava – 
5 mii lei 
26. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Baia, cu hramul „Adormirea Maicii 
Domnului”, sat Baia, comuna Baia, 
judeţul Suceava (monument istoric, 
Petru Rareş 1532, patrimoniu 
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naţional) – 5 mii lei. 
27. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Baia, cu hramul „Sfântul Gheorghe”, 
sat Baia, comuna Baia, judeţul 
Suceava (Biserica Albă, monument 
istoric, ctitorie Ştefan cel Mare 
1467, patrimoniu naţional) – 5 mii 
lei. 
28. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Bogata, cu hramul „Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavril”, sat 
Bogata, comuna Baia, judeţul 
Suceava – 5 mii lei. 
29. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Fântânele, cu hramul „Sfântul 
Gheorghe”, sat Fântânele, comuna 
Fântânele, judeţul Suceava – 5 mii 
lei. 
30. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Băneşti, cu hramul „Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena”, sat Băneşti, 
comuna Fântânele, judeţul Suceava – 
5 mii lei. 
31. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Cotu Dobei, cu hramul „Sfinţii 
Apostoli Petru şi Pavel”, sat Cotu 
Dobei, comuna Fântânele, judeţul 
Suceava – 5 mii lei. 
32. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Stamate, cu hramul „Naşterea 
Sfântului Ioan Botezătorul”, sat 
Stamate, comuna Fântânele, judeţul 
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Suceava – 5 mii lei. 
33. Reabilitarea Bisericii de lemn 
„Sfântul Nicolae” Băneşti, comuna 
Fântânele, judeţul Suceava – 5 mii 
lei 
34. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Ruşii Mănăstioara, cu hramul „Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavril”, sat 
Ruşii Mănăstioara, comuna Udeşti, 
judeţul Suceava – 5 mii lei. 
35. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Reuseni, cu hramul „Tăierea capului 
Sfântului Ioan Botezătorul” 
(monument istoric, aflat în 
patrimoniul naţional, ultima 
ctitorie a lui Ştefan cel Mare 1503), 
sat Reuseni, comuna Udeşti, judeţul 
Suceava –5 mii lei. 
36. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Udeşti, cu hramul „Sfântul Dumitru” 
, sat Udeşti, comuna Udeşti, judeţul 
Suceava – 5 mii lei. 
36. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Ştirbăţ, cu hramul „Sfântul Neculai” 
, sat Ştirbăţ, comuna Udeşti, judeţul 
Suceava – 5 mii lei 
37. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Ştirbăţ, cu hramul „Sfânta Treime” , 
sat Udeşti, comuna Udeşti, judeţul 
Suceava – 5 mii lei 
38. Reabilitarea Bisericii „Adormirea 
Maicii Domnului” – Huşi, comuna 
Preuteşti judeţul Suceava – 5 mii lei 
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39. Reabilitarea Bisericii „Sf. 
Nicolae” Şoldăneşti – Fălticeni 
judeţul Suceava – 5 mii lei 
40. Reabilitarea Bisericii „Adormirea 
Maicii Domnului” Fălticeni judeţul 
Suceava – 5 mii lei 
41. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Grădini, cu hramul „Sfinţii 
Arhangheli”, Fălticeni, judeţul 
Suceava – 5 mii lei. 
42. Reabilitarea Bisericii „Sfintii 
Arhangheli Mihail si Gavril” 
Fălticeni (Fălticenii Vechi) judeţul 
Suceava – 10 mii lei 
43. Reabilitarea Bisericii „Sfântu 
Ilie” Fălticeni, judeţul Suceava, 5 mii 
lei 
44. Reabilitarea Bisericii „Înălţarea 
Domnului” Pojorâta judeţul Suceava 
– 10 mii lei 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Dl. Nechifor Cătălin Ioan– 
dep. PSD+  
  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 555 -

920 Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02  

 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
pentru Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Anexa nr. 3/13/02 Capitolul 
6701 - Cultura, recreere si religie cu 
suma de 527 mii lei. 
Suma propusa se regaseste in 
urmatoarele titluri: 
 
- Subcapitolul 50, Grupa/Titlu 10, 

Titlul I Cheltuieli de personal se 
suplimenteaza cu 129 mii lei; 

 
- Subcapitolul 50, Grupa/Titlu 20, 

Titlul II Bunuri si servicii se 
suplimenteaza cu suma de 213 
mii lei;    

 
 
- Pentru Subcapitolul 50, 

Grupa/Titlu 71, Titlul X 
Active nefinanciare se va acorda 
suma de 185 mii lei. 
 

Sursa de finantare este fondul de 
rezerva al Guvernului. 

 
Autor: 
Ioan Oltean 
Deputat PD-L 
 
 
 

Insuficienta fondurilor pentru 
functionarea normala a unei 
institutii nou create prin 
desprinderea din Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. 
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921 Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Este necesară acordarea sumei de 
335 mii lei pentru restaurarea 
Bisericii din localitatea Grojdibodu,  
judeţul Olt 
 
 
Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 
 
Autori : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
Senator PSD Dan Coman Şova 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 
 

Este necesară alocarea urgentă a 
sumelor pentru lucrările de 
repara�ii la clădirea Bisericii, 
aflată într-o stare avansată de 
degradare.  Acoperişul Bisericii are 
nevoie de reparaţii urgente, de 
asemenea sunt necesare lucrări de 
reparaţii la pereţii clădirii, precum 
şi refacerea picturilor afectate de 
infiltrările apelor pluviale. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. 

922 Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
139,23 mii lei pentru realizarea unor 
studii  de fezabilitate în Redea, 
Judeţul Olt. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
Autori : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
Senator PSD Dan Coman Şova 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

Până în prezent, din valoare 
iniţială totală a investiţiei de 305,83 
mii lei a fost arondată doar o mică 
parte, respectiv suma de 166,6 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea, nu sunt precizate 
capitolul si titlul de cheltuieli. 
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 Mentionam că nu se precizează 
obiectivul pentru care se fac 
aceste acestor studii de 
fezabilitate. 

923  Anexa 3/13 
Secretariatul General al  
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru reabilitare 
bisericilor în satele Grădinile şi 
Plăviceanca, comuna Grădinile, 
Judeţul Olt. 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
Autori : 
 Senatorul  PSD Ion Toma 
Senator PSD Dan Coman Şova 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică  

Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea renovării bisericilor aflate 
în stare avansată de degradare. 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. 

924 Anexa 3/13/2 
Secretariatul General al  
Guvernului 

Suplimentarea sumei prevazute la 
cap.6701, titlul 59, art12 « Sustinerea 
cultelor«, cu suma de 6.000 mii lei 
pentru :   
Asezamantul Manastire Buna 
Vestire, - Colegiul National de Fete- 
comuna Gradinari, jud. Olt. – 
Reabilitare si extindere Asezamant 
Buna Vestire 3.000 mii lei 
 
Arhiepiscopia Craiovei- Catedrala 
Sf. Ioan Botezatorul, municipiul 
Craiova, jud.Dolj (biserica in 
constructie) 3.000 mii lei  

Pentru acordarea de sprijin 
financiar unitatilor  de cult in 
vederea finalizarii lucrarilor . 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. 
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Sursa de finantare : Fondul de 
Rezerva la dispozitia Guvernului 
Autori : 
Senator  PSD+PC TOMA ION 
Senator  PSD+PC DAN COMAN 
SOVA 
Deputat PSD+PC VALERIU 
STERIU  
Deputat PSD+PC DORU 
CLAUDIAN  FRUNZULICA 
 

925 Anexa 3/13/2 
Secretariatul General al  
Guvernului 

Suplimentarea sumei prevazute la 
cap.6701, titlul 59, art12 « Sustinerea 
cultelor«, cu suma de 4.700 mii lei 
pentru :   
 
Arhiepiscopia Craiovei  Centrul 
pastoral misionar Renasterea, 
municipiul Craiova, jud. Dolj (cladiri 
in constructie) 800 mii lei 
Arhipiscopia Craiovei  Centrul 
pastoral, Academia Tismana, 
jud.Gorj (biserica in constructie) 900 
mii lei 
Arhipiscopia Craiovei , Parorhia 
Nasterea Maicii Domnului, 
municipiul Craiova, jud Dolj 
(biserica in constructie) 1.200 mii lei 
Manastirea Icoana, jud Gorj(biserica 
in constructie) 800 mii lei 
Parorhia Eroii neamului, municipiul 
Craiova, judetul Dolj (biserica in 

Pentru acordarea de sprijin 
financiar unitatilor  de cult in 
vederea finalizarii unor biserici 
noi si a unor biserici in stare 
avansata de degradare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. 
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constructie) 1.000 mii lei 
 
 
Sursa de finantare : Fondul de 
Rezerva la dispozitia Guvernului 
 
Autori : 
Senator  PSD+PC TOMA ION 
Senator  PSD+PC DAN COMAN 
SOVA 
Deputat PSD+PC VALERIU 
STERIU  
Deputat PSD+PC DORU 
CLAUDIAN  FRUNZULICA 
 

926 Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, capitolul 67-Cultura, 
recreere si religie, titlul 60-Alte 
cheltuieli, art.12-Sustinerea cultelor 
cu suma de 50 mii lei pentru: 

1. Parohia Bereni SF.Nicolae- 
comuna  Prundeni, judetul 
Vâlcea  

 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetara la dispozitia 
Guvernului  
  
Autor: Deputat Aurel Vlădoiu , 
senator Coca Laurentiu– PSD+PC 

 

Suma este necesara pentru 
reabilitarea lacasului de cult. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea, titlul este precizat 
gresit acesta fiind titlul X “Alte 
cheltuieli” si nu titlul 60 “Alte 
cheltuieli” 

927 Anexa nr.3/13 Secretariatul General Se propune suplimentarea bugetului Suma este necesara pentru Se propune respingerea 
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al Guvernului Secretariatului General al 
Guvernului, capitolul 67-Cultura, 
recreere si religie, titlul 60-Alte 
cheltuieli, art.12-Sustinerea cultelor 
cu suma de 150 mii lei pentru: 

1.Biserica Sf. Mihail si Gavril sat 
Lalosu,comuna Lalosu, judetul 
Vâlcea  

 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetara la dispozitia 
Guvernului  
  
Autor: Deputat Aurel Vlădoiu , 
senator Coca Laurentiu, deputat 
Burcău Doina– PSD+PC 

 

reabilitarea lacasului de cult. amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea, titlul este precizat 
gresit acesta fiind titlul X “Alte 
cheltuieli” si nu titlul 60 “Alte 
cheltuieli” 

928 Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, capitolul 67-Cultura, 
recreere si religie, titlul 60-Alte 
cheltuieli, art.12-Sustinerea cultelor 
cu suma de 150 mii lei pentru: 
Parohia-Nasterea Maicii Domnului –
Zlatari, Calea Victoriei 12 Bucuresti   
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetara la dispozitia 
Guvernului  
  
Autor: Deputat Nicolae Bănicioiu , 
deputat Burcău Doina, Vasile Gliga– 
PSD+PC 

Suma este necesara pentru 
reabilitarea lacasului de cult. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea, titlul este precizat 
gresit acesta fiind titlul X “Alte 
cheltuieli” si nu titlul 60 “Alte 
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 cheltuieli” 

929 Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, capitolul 67-Cultura, 
recreere si religie, titlul 60-Alte 
cheltuieli, art.12-Sustinerea cultelor 
cu suma de 200 mii lei pentru: 
Cimitirul Eternitatea – Municipiul 
Dragasani, jud. Vâlcea 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetara la dispozitia 
Guvernului  
  
Autor: Deputat Pop Georgian,  
deputat Popa Daniela– PSD+PC 

 

Suma este necesara pentru 
constructie capela mortuara. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea, titlul este precizat 
gresit acesta fiind titlul X “Alte 
cheltuieli” si nu titlul 60 “Alte 
cheltuieli” 

930 Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, capitolul 67-Cultura, 
recreere si religie, titlul 60-Alte 
cheltuieli, art.12-Sustinerea cultelor 
cu suma de 200 mii lei pentru: 
Mânăstirea Sf. Gheorghe Buciumeni, 
localitatea Falticeni, judetul Suceava   
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetara la dispozitia 
Guvernului  
  
Autor: Deputat Vasile Gliga 

Suma este necesara pentru 
finalizarea constructiei chilii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea, titlul este precizat 
gresit acesta fiind titlul X “Alte 
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Ghiorghe, deputat Nicolae Bănicioiu,  
deputat Andon Sergiu, Ţurea 
Razvan– PSD+PC 

 

cheltuieli” si nu titlul 60 “Alte 
cheltuieli” 

931 Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, capitolul 67-Cultura, 
recreere si religie, titlul 60-Alte 
cheltuieli, art.12-Sustinerea cultelor 
cu suma de 450 mii lei pentru: 
Biserica cu hramul Sf.Dumitru sat 
Iucsa, comuna Bozieni de Jos, jud. 
Neamt-300.000 lei 
Biserica Parohia nr.3 Petru si Pavel, 
oras Roznov, jud Neamt-50.000 lei 
Biserica sat Dragova, comuna 
Cândesti, jud Neamt-50.000 lei 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetara la dispozitia 
Guvernului  
  
Autor: Deputat Tărâţă Culiţă– 
PSD+PC 

 

Suma este necesara pentru 
reabilitarea lacasului de cult. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea, titlul este precizat 
gresit acesta fiind titlul X “Alte 
cheltuieli” si nu titlul 60 “Alte 
cheltuieli” 

932 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei , cap.6701, grupa/titlul71,, art.01, 
alin.01-Recreere si religie, pentru 
restaurarea, consolidarea si 
amenajarea BISERICII 
“NAŞTEREA MAICII 
DOMNULUI”, sat BRĂTULEŞTI, 
comuna STRUNGA, judeţ IAŞI 

Starea bisericii este medie, cu 
degradări provocate de lipsa 
întreţinerii curente şi cu unele 
probleme structurale.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului  

 
Autori: Senator Sorin Lazar  Grupul 
PSD+PC 

în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea, menţionăm că de la 
titlul 71 „Active nefinanciare” se 
finanţează obiectivele de 
investitii ale Secretariatului 
General al Guvernului, sumele 
pentru susţinerea cultelor fiind 
prevazute la titlul „Alte 
cheltuieli”. Totodata, mentionam 
ca denumirea capitolului bugetar 
este gresita acesta fiind „Cultura, 
recreere si religie” 

933 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei cap.6701, grupa/titlul71,, art.01, 
alin.01-Recreere si religie, pentru 
restaurarea, consolidarea si 
amenajarea PAROHIEI ROMANO-
CATOLICĂ , sat FĂRCĂŞENI, 
comuna STRUNGA, judeţ IAŞI   
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului  

 
Autori: Senator Sorin Lazar  Grupul 
PSD+PC 

Starea bisericii este medie, cu 
degradări provocate de lipsa 
întreţinerii curente şi cu unele 
probleme structurale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea, menţionăm că de la 
titlul 71 „Active nefinanciare” se 
finanţează obiectivele de 
investitii ale Secretariatului 
General al Guvernului, sumele 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 564 -

pentru susţinerea cultelor fiind 
prevazute la titlul „Alte 
cheltuieli”. Totodata, mentionam 
ca denumirea capitolului bugetar 
este gresita acesta fiind „Cultura, 
recreere si religie” 

934 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei cap.6701, grupa/titlul71,, art.01, 
alin.01-Recreere si religie, pentru 
restaurarea, consolidarea si 
amenajarea BISERICA “SFINŢII 
ARHANGHELI MIHAIL ŞI 
GAVRIL”, sat CRUCEA, comuna 
LUNGANI, judeţ IAŞI 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului  

 
Autori: Senator Sorin Lazar  Grupul 
PSD+PC 

Starea bisericii este medie, cu 
degradări provocate de lipsa 
întreţinerii curente şi cu unele 
probleme structurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea, menţionăm că de la 
titlul 71 „Active nefinanciare” se 
finanţează obiectivele de 
investitii ale Secretariatului 
General al Guvernului, sumele 
pentru susţinerea cultelor fiind 
prevazute la titlul „Alte 
cheltuieli”. Totodata, mentionam 
ca denumirea capitolului bugetar 
este gresita acesta fiind „Cultura, 
recreere si religie” 

935 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei cap.6701, grupa/titlul71, art.01, 

Starea bisericii este medie, cu 
degradări provocate de lipsa 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
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alin.01-Recreere si religie, pentru 
restaurarea, consolidarea si 
amenajarea BISERICA “SF. 
DUMITRU” , sat ZMEU, comuna 
LUNGANI, judeţ IAŞI 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului  

 
Autori: Senator Sorin Lazar  Grupul 
PSD+PC 

întreţinerii curente şi cu unele 
probleme structurale 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea, menţionăm că de la 
titlul 71 „Active nefinanciare” se 
finanţează obiectivele de 
investitii ale Secretariatului 
General al Guvernului, sumele 
pentru susţinerea cultelor fiind 
prevazute la titlul „Alte 
cheltuieli”. Totodata, mentionam 
ca denumirea capitolului bugetar 
este gresita acesta fiind „Cultura, 
recreere si religie” 

936 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei cap.6701, grupa/titlul71, art.01, 
alin.01-Recreere si religie, pentru 
restaurarea, consolidarea si 
amenajarea BISERICA 
“NAŞTEREA MAICII 
DOMNULUI”, sat VALEA-OILOR, 
comuna BĂLŢAŢI, judeţ IAŞI 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva bugetara la dispozitia 

Starea bisericii este medie, cu 
degradări provocate de lipsa 
întreţinerii curente şi cu unele 
probleme structurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
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Guvernului  
 

Autori: Senator Sorin Lazar  Grupul 
PSD+PC 

completările ulterioare. De 
asemenea, menţionăm că de la 
titlul 71 „Active nefinanciare” se 
finanţează obiectivele de 
investitii ale Secretariatului 
General al Guvernului, sumele 
pentru susţinerea cultelor fiind 
prevazute la titlul „Alte 
cheltuieli”. Totodata, mentionam 
ca denumirea capitolului bugetar 
este gresita acesta fiind „Cultura, 
recreere si religie” 

937 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei cap.6701, grupa/titlul71, art.01, 
alin.01-Recreere si religie, pentru 
restaurarea, consolidarea si 
amenajarea BISERICA “SF. 
VOIEVOZI MIHAIL ŞI GAVRIL”, 
sat OŢELENI, comuna OŢELENI, 
judeţ IAŞI 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului  

 
Autori: Senator Sorin Lazar  Grupul 
PSD+PC 

Starea bisericii este medie, cu 
degradări provocate de lipsa 
întreţinerii curente şi cu unele 
probleme structurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea, menţionăm că de la 
titlul 71 „Active nefinanciare” se 
finanţează obiectivele de 
investitii ale Secretariatului 
General al Guvernului, sumele 
pentru susţinerea cultelor fiind 
prevazute la titlul „Alte 
cheltuieli”. Totodata, mentionam 
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ca denumirea capitolului bugetar 
este gresita acesta fiind „Cultura, 
recreere si religie” 

938 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei cap.6701, grupa/titlul71, art.01, 
alin.01-Recreere si religie, pentru 
restaurarea, consolidarea si 
amenajarea BISERICA “SF. 
APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL”, 
oraş TÂRGU FRUMOS, judeţ IAŞI 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului  

 
Autori: Senator Sorin Lazar  Grupul 
PSD+PC 

Starea bisericii este medie, cu 
degradări provocate de lipsa 
întreţinerii curente şi cu unele 
probleme structurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea, menţionăm că de la 
titlul 71 „Active nefinanciare” se 
finanţează obiectivele de 
investitii ale Secretariatului 
General al Guvernului, sumele 
pentru susţinerea cultelor fiind 
prevazute la titlul „Alte 
cheltuieli”. Totodata, mentionam 
ca denumirea capitolului bugetar 
este gresita acesta fiind „Cultura, 
recreere si religie” 

939 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazute pentru Secretariatul 
General al Guvernului pentru 
obiectivul Finalizarea lucrarilor de 
construire pentru Biserica Cuvioasa 

Lacasul de cult este in faza de 
finalizare a lucrarilor incepute deja, 
iar comunitatile si colectivitatile nu 
pot asigura suportul financiar 
necesar . 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 568 -

Parascheva din comuna Gornet, sat 
Gornet, judetul Prahova cu suma de  
150 mii lei cap.6701, subcapitolul 50 
–Alte servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei  
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului  

 
Autori: Deputat independent Turea 
Razvan 

de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

940 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazute pentru Secretariatul 
General al Guvernului pentru 
obiectivul Finalizarea lucrarilor de 
construire pentru Biserica Sf. Andrei  
din comuna Sangeru, sat Sangeru, 
judetul Prahova  cu suma de  100 mii 
lei cap.6701, subcapitolul 50 –Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei  
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului  

 
Autori: Deputat independent Turea 
Razvan 

Lacasul de cult este in faza de 
finalizare a lucrarilor incepute deja, 
iar comunitatile si colectivitatile nu 
pot asigura suportul financiar 
necesar . 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. 

941 Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 600 
mii lei pentru lucrari de reparatii si 
continuarea lucrarilor de construire 
de biserici noi in judetul Sibiu,astfel: 

Necesitatea executarii unor lucrari 
de reparatii strict necesare unor 
biserici care au o vechime si o 
valoare culturala deosebita si care 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu  se 
poate lua în considerare sursa de 
finantare, bugetul Secretariatul 
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- Parohia Ortodoxa Romana 
Mârsa ‘Pogorarea Duhului 
Sfant, judet Sibiu, suma 
alocata – 200 mii lei 

- Parohia Ortodoxa Talmaciu II 
‘Sfintii Arhangheli Mihail si 
Gavril’, judet Sibiu, suma 
alocata – 200 mii lei 

- Parohia Ortodoxa Romana 
Avrig ‘Adormirea Maicii 
Domnului’, judet Sibiu , 
suma alocata – 100 mii lei 

- Parohia Ortodoxa Romana 
Bradu, judet Sibiu, suma 
alocata – 100 mii lei  

 
Sursa de finantare: Bugetul alocat 
Secretariatului General al Guvernului 
prin redistribuirea sumelor alocate 
altor capitole de  

 
Autori: Deputat Silvestru Mircea 
Lup Grup  PSD+PC 

nu pot fi finantate din sursele 
proprii ale parohiilor si de 
comunitatile locale sarace. 
Continuarea lucrarilor de construire 
a unor biserici noi  care risca sa se 
deterioreze prin stoparea lucrarilor. 

General al Guvernului fiind deja 
construit pentru a asigura, 
desfasurarea în condiţii de 
echilibru, a activitaţii acestei 
institutii si a celor care sunt 
finantate prin bugetul său. 

942 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, Anexa nr.3/13/02a,  
 cu suma de 15.000 RON pentru 
renovarea încăperii pentru lumânări a 
Parohiei Sf. Mina, Biserica Vasile 
cel Mare, Străuleşti, Sector 1, 
Bucureşti 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru renovarea  
lumânărarului Bisericii Vasile cel 
Mare, deoarece se află în stare 
avansată de degradare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
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- 570 -

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 Autori: Deputat PD-L Costică 
Canacheu 

aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

943 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, Anexa nr.3/13/02a,  
cu suma de 50.000 RON pentru 
reabilitarea sistemului de alimentare 
cu apă a Bisericii Sf. Maria, str. Iani 
Buzoiani, Sector 1 Bucureşti 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 Autori: Deputat PD-L Costică 
Canacheu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
sistemului de alimentare cu apă al 
acestei biserici având în vedere că 
în prezent este într-o stare avansată 
de degradare, apa nemaifiind 
potabilă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

944 Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, Anexa nr.3/13/02a,  
 cu suma de 15.000 RON pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie a 
Parohiei Ortodoxe Române 
Acoperământul Maicii Domnului 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru Parohia 
Ortodoxă Română Acoperământul 
Maicii Domnului (Costeasca), 
deoarece nu sunt fonduri suficiente 
pentru finalizarea lucrării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Sumele înscrise în 
Anexa nr.3/13/02a nu sunt 
alocate pentru susţinerea 
cultelor.   
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(Costeasca), str. Navigaţiei nr. 54, 
Sector 1, Bucureşti 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 Autori: Deputat PD-L Costică 
Canacheu 

De asemenea, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

 
 
 
 
 
 
 



 
               ANEXA NR.2  

          
                                 ORDONATOR 3/14 -3/15 

 
AMENDAMENTE   RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

1.  Anexa nr.3/14  Ministerul 
Afacerilor Externe 

Se propune ca : 
 
Orice rectificare a bugetului MAE 
promovată de Guvernul României în 
cursul anului 2010 va fi supusă 
dezbaterii şi avizării conforme 
prealabile de către Comisiile reunite 
pentru politica externă ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
 
Autor: Comsiile de politica externa 
din Sena si Camera Deputatilor si 
domnul senator PSD Titus 
Corlateanu 
 

În anul 2009, rectificările succesive  
negative ale bugetului MAE  au 
condus la imposibilitatea  asigurării 
cheltuielilor în valută necesare 
funcţionării misiunilor diplomatice 
din străinătate şi au prejudiciat 
buna funcţionare a instituţiei. 
 
RESPINS DE  
 
Comsiile de politica externa din 
Sena si Camera Deputatilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, acesta 
nu este in concordanta cu 
prevederile constitutionale si 
cele ale Legii privind finantele 
publice, nr.500/2002, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare,  referitoare la 
procedurile si regulile de 
elaborare si aprobare a bugetului 
de stat. 

2.  Anexa nr.3/14/01  Ministerul 
Afacerilor Externe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Afacerului Externe la 
cap. “Autorităţi publice şi externe”, 
titlu 20  „Bunuri  şi servicii“ cu suma 
de 1.290 mii lei  pentru lucrări de 
reparaţii şi dotări ale sediului ONU 
din New York, precum şi pentru 
finanţarea de proiecte cu ocazia 
celebrării a 55 de ani de activitate a  
României în cadrul Organizaţiei 
Naţiunilor Unite, la 14 decembrie 
2010.  
 

Anul 2010 marchează, la 14 
decembrie, celebrarea a 55 de ani 
de la admiterea României în ONU. 
Considerăm că Ministerul 
Afacerilor Externe şi implicit 
Guvernul României, alături de 
Parlament, trebuie să acorde o 
atenţie deosebită acestei celebrări. 
Nu în ultimul rând, trebuie să ţinem 
cont şi de decizia de modernizare şi 
reabilitare a sediului ONU de la 
New York, România necomunicând 
participarea cu bani la fondul 

Se propune respingerea 
amendamentului sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Autor: Comsiile de politica externa 
din Sena si Camera Deputatilor si 
Senator PNL Teodor Meleşcanu 
Deputat PNL George Scutaru 
Deputat PNL Mihai Alexandru 
Voicu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

colectiv din cauza constrângerilor 
bugetare. 
 
RESPINS DE  
 
Comsiile de politica externa din 
Sena si Camera Deputatilor 
 
Cheltuielile respective sunt 
prevăzute în bugetului Ministerului 
Afacerilor Externe 
 

3.  Anexa nr.3/14/01  Ministerul 
Afacerilor Externe 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate sprijinirii activităţii românilor 
de pretutindeni şi ale organizaţiilor 
reprezentative ale acestora, la cap 
5001, titlul 59 “Alte cheltuieli” art.07 
pentru obiectivul  “Dotare tehnică 
sală teatru din cadrul Ambasadei 
României la Paris” , cu 200.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:Bugetul 
Institutului Cultural Român 
 
Autor: Comsiile de politica externa 
din Sena si Camera Deputatilor si 
domnul senator PNL Mircea 
Diaconu 
 

Existenţa unei săli de teatru 
modernă şi funcţională este vitală 
pentru promovarea culturii 
româneşti     într-un centru cultural 
şi artistic, cum este capitala Franţei. 
 
RESPINS DE  
 
Comsiile de politica externa din 
Sena si Camera Deputatilor 
 
 
Comisiile au apreciat că bugetul 
pentru Institutul Cultural Român 
este şi în condiţiile actuale 
insuficient 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
Institutul Cultural Român au  
fost  dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce îi revin acestei 
institutii în anul  2010, respectiv 
promovarea culturii şi 
civilizaţiei naţionale în ţară şi 
străinătate. 
 

4.  Anexa nr.3/14/01  Ministerul 
Afacerilor Externe 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate sprijinirii activităţii românilor 
de pretutindeni şi ale organizaţiilor 
reprezentative ale acestora, la cap 

Având în vedere că în Canada 
trăiesc foarte mulţi români, este 
necesar ca aceştia să fie 
reprezentaţi cât mai bine, la nivel 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât : 
-  Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
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5001, titlul 59 “Alte cheltuieli” art.07 
, pentru obiectivul “Deschiderea unui 
consulat al României la Vancouver, 
Canada”, cu 1.000.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Afacerilor Externe 
 
Autor: Comsiile de politica externa 
din Sena si Camera Deputatilor si 
senator PNL Raymond Luca 
 

consular 
 
 
RESPINS DE  
 
Comsiile de politica externa din 
Sena si Camera Deputatilor 
 
Suma pentru deschiderea 
consulatului de la Vancouver este 
deja cuprinsa în bugetul 
Ministerului. 

poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării. 
 

5.  Anexa nr.3/14/02  Ministerul 
Afacerilor Externe 

Se propune la cap.5001 la art.01, 
alin.01 -04 urmatoarele: 
- cumularea alineatelor 01 Salarii de 
bază, 02 salarii de merit 03 
Indemnizaţie de conducere, 04 Spor 
de vechime 
- modificarea în consecinţă a alocării 
bugetare propuse pentru anul 2010 
de la 161.736 la 168.038 
- modificarea Creşterii/Descreşterii 
2010/2009 de la – 3,40 la 1,00 
 
Autor: Comsiile de politica externa 
din Sena si Camera Deputatilor si 
deputat Daniel Stamate Budurescu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Conform  Legii 330/2009 în 
salariul de bază sunt cuprinse 
salariul de merit, indemnizaţia de 
conducere, sporul de 
confidenţialitate, sporul de 
stabilitate, sporul de dispozitiv, 
sporul de importanţă naţională, 
sporul de vechime de muncă 
 
ADMIS DE: 
Comsiile de politica externa 
din Sena si Camera 
Deputatilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
includerea in salariul de baza a 
sporurilor si indemnizatiilor 
prevazute in anexele la Legea nr. 
330/2009 nu este posibila decat 
dupa ce ordonatorii principali de 
credite se face reincadrarea  
personalului, in conformitate cu 
art. 30 din Legea nr. 330/2009. 

6.  Anexa nr.3/14/29  Ministerul 
Afacerilor Externe 

La anexa nr.3/14/29 aferenta 
bugetului Ministerului Afacerilor 

Pentru a se putea efectua 
achizitionarea bunurilor in vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu 
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Externe, nota din subsolul fisei 
obiectiv 2,,C-Alte cheltuieli de 
investitii,, categoria de investitii,, - 
dotari independente,, se modifica 
astfel: 
,, Prin derogare de la prevederile 
art.24 din OUG nr.34/2009, se 
autorizeaza   Ministerul Afacerilor 
Externe, din sumele aprobate, sa 
efectueze cheltuieli cu achizitionarea 
de natura bunurilor in vederea 
asigurarii participarii Romaniei la 
Expozitia Mondiala 2010 Shangai 
China. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Afacerilor Externe 
 
 
Autor: Grupul parlamentar PDL 
 

asigurarii participarii Romaniei la 
Expozitia Mondiala 2010 Shangai 
China. 
 

respecta prevederile legale in 
vigoare. 

7.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la Capitolul 7001, grupa 
65,  ,,Titlul XI Cheltuieli aferente 
programelor cu finantare 
rambursabilă, cu suma de 4000 mii 
lei pentru, Canalizare si staţie de 
epurare in oraşul Dăbuleni, judeţul 
Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Anexa nr.3/01- 
Administraţia prezidenţiala, capitolul 

Cei peste 13500 de locuitori ai 
oraşului, nu au reţea de canalizare. 
Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite  indispensabile unei 
comunităţi, este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare 

Se propune respingerea întrucât : 
-    La titlul 65 „Cheltuieli 
aferente programelor cu 
finanţare rambursabilă” sunt 
prevăzute sumele necesare 
proiectelor finanţate în cadrul 
acordurilor de împrumut 
preluate de MFP, respectiv 
echivalentul în lei al sumelor 
reprezentţnd intrările de credite 
externe, componenta locală 
aferentă proiectului, inclusiv 
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5001, Cheltuieli buget de stat, 
cheltuieli de personal 
 
Autori : senator Mircea Geoană, 
deputat Ion Călin PSD 

taxele şi impozitele aferente;  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Administraţiei 
prezidenţiale au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2010. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

8.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la Capitolul 7001, grupa 

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 

Se propune respingerea întrucât : 
-  La titlul 65 „Cheltuieli 
aferente programelor cu 
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65,   ,, Titlu XI Cheltuieli aferente 
programelor cu finantare 
rambursabila,, cu suma de 3000 mii 
lei pentru  ,,Canalizare si staţie de 
epurare in comuna Gherceşti,, judeţul 
Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Anexa nr.3/32- 
Serviciul de informaţii externe, 
capitolul 5001, Cheltuieli-buget de 
stat, cheltuieli de personal 
 
Autori : senator Mircea Geoană, 
deputat Ion Călin PSD 
 

comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare 

finanţare rambursabilă” sunt 
prevăzute sumele necesare 
proiectelor finanţate în cadrul 
acordurilor de împrumut 
preluate de MFP, respectiv 
echivalentul în lei al sumelor 
reprezentţnd intrările de credite 
externe, componenta locală 
aferentă proiectului, inclusiv 
taxele şi impozitele aferente;  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Serviciului de 
informaţii externe au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2010. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
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precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

9.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la Capitolul 7001- 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică,, cu suma de 6150 mii lei 
pentru:  
1.Modernizarea căminului cultural 
Amarăştii de Sus, comuna Amarăştii 
de Sus, judeţul Dolj- 700 mii lei 
2. Modernizarea căminului cultural 
Popănzăleşti, sat Popănzăleşti, 
comuna Drăgoteşti, judeţul Dolj, cu  
1500 mii lei; 
3.Modernizarea căminului cultural 
Mârşani, comuna Mârşani, judeţul 
Dolj, cu  800 mii lei; 
4.Modernizarea căminului cultural 
Dioşti, comuna Dioşti, judeţul Dolj, 
cu  750 mii lei; 
5.Modernizarea căminului cultural 
Celaru, comuna Celaru, judeţul  
Dolj, cu  700 mii lei; 
6.Modernizarea căminului cultural 
Malu Mare, comuna Malu Mare, 
judeţul Dolj, cu  1000 mii lei;  
7.Modernizarea căminului cultural 
Preajba de Pădure, comuna Teslui, 

Necesitatea urgenta de sume de 
bani pentru lucrari de consolidari, 
reparaţii, dotari pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţilor de cultură. 

Se propune respingerea întrucât :  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Serviciului de 
telecomunicaţii speciale au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2010. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Programul 
construire aşezăminte culturale”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
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judeţul Dolj, cu  700 mii lei; 
Sursa de finanţare: Anexa nr.3/34- 
Serviciul de telecomunicaţii 
Speciale, capitolul 5001-Cheltuieli- 
buget de stat, cheltuieli de personal 
 
Autori : senator Mircea Geoană, 
deputat Ion Călin PSD 

10.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Capitolul 7001, titlu 
51, aliniatul 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe si săli de 
sport,, cu suma de 4500 mii lei 
pentru: 
1.Construire sală de sport in comuna 
Amăraştii de Jos, judeţul Dolj, cu 
1000 mii lei; 
2.Construire săla de sport in comuna 
Malu Mare, judeţul Dolj, cu  1000 
mii lei; 
3.Construire săla de sport comuna 
Cârcea, judeţul Dolj, cu  1200 mii 
lei; 
4. Construire sală de sport comuna 
Mârşani, judeţul Dolj, cu 1300 mii 
lei. 
 
  Sursa de finanţare: Anexa nr.3/32- 
Serviciul de informaţii externe, 
capitolul 5001, Cheltuieli-buget de 
stat, cheltuieli de personal 
 

Construcţia unei Săli de Sport pe 
terenul aferent şcolii este necesară 
deoarece, în prezent, şcolari acesteia 
nu beneficiază de serviciile unui 
asemenea complex sportiv. Proiectul 
are ca scop creşterea nivelului de 
educaţie, de socializare şi a stării de 
sănătate a tuturor cetăţenilor prin 
practicarea exerciţiilor fizice, 
dezvoltarea activităţilor sportive în 
mediul rural în corelaţie cu 
programele naţionale de dezvoltare 
rurală, dar şi creşterea numărului de 
copii şi tineri care participă la 
competiţii sportive ce se desfăşoară 
în spaţiul rural. 

Se propune respingerea întrucât :  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Serviciului de 
informaţii externe au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2010. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Program 
construcţii săli de sport”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
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Autori : senator Mircea Geoană, 
deputat Ion Călin PSD 
 
 

către ordonatorul principal de 
credite. 

11.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 7001, titlu 51, 
aliniatul 03 Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate, cu suma de 1000 lei 
pentru asfaltare DC 91, Drăgotesti-
Buzduc, com.Drăgotesti, judeţul 
Dolj. 
 
  Sursa de finanţare: Anexa nr.3/32- 
Serviciul de informaţii externe, 
capitolul 5001, Cheltuieli-buget de 
stat, cheltuieli de personal 
 
Autori : senator Mircea Geoană, 
deputat Ion Călin PSD 

Investitia este inceputa in baza 
HG.577/1977 si trebuie finalizata, 
astfel risca  sa se degradeza tot ce s-
a lucrat pana la aceasta data. 
Drumul face legatura dintre satul 
Buzduc si DJ 641 si atunci cand 
ploua cei 600 de  locuitori  raman 
izolati. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Serviciului de 
Informaţii Externe au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

12.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la ,,Capitolul 7001- 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică,, cu suma de 4000 mii lei 
pentru construire bazin de inot, oraş 
Dăbuleni, judeţul Dolj.   
 
Sursa de finanţare: Anexa nr.3/01- 
Administraţia prezidenţiala, capitolul 
5001, Cheltuieli buget de stat, 
cheltuieli de personal 
 
Autori : senator Mircea Geoană, 
deputat Ion Călin PSD 

Proiectul are ca scop creşterea  stării 
de sănătate a tuturor cetăţenilor prin 
practicarea inotului si altor sporturi 
acvatice, dezvoltarea activităţilor 
sportive în mediul rural în corelaţie 
cu programele naţionale de 
dezvoltare rurală, dar şi creşterea 
numărului de copii şi tineri care 
participă la competiţii sportive ce se 
desfăşoară în spaţiul rural. 

Se propune respingerea întrucât :  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Administraţiei 
prezidenţiale au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2010. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Programul bazine 
de înot”, cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 

13.  Anexa nr.3/15 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Inexistenta unei baze sportive Se propune respingerea 
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Dezvoltarii Regionale si Turismului Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Capitolul 7001, grupa 
51,  Titlul VI-Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice , cu suma 
de 450 mii lei pentru obiectivul ,, 
Amenajare bază sportivă,, oraş 
Dăbuleni, judeţul Dolj.   
 
Sursa de finanţare: Anexa nr.3/01- 
Administraţia prezidenţială, capitolul 
5001, Cheltuieli buget de stat, 
cheltuieli de personal  
 
Autori : senator Mircea Geoană, 
deputat Ion Călin PSD 

pentru organizarea unor competitii 
locale si alte activitati sportive. 

amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât sumele  
stabilite pe destinaţiile din 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2010. 
2. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare. 
- Suma destinată Programului  
Construcţii Săli de sport este 
aprobată in pozitie globala, sumă 
ce se detaliaza pe obiective prin 
liste separate de ordonatorul 
principal de credite. 
 

14.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la Capitolul 7001, grupa 
65, ,, Titlu XI Cheltuieli aferente 
programelor cu finantare 
rambursabila,, cu suma de 8600 mii 
lei pentru obiectivele: 

Obiectivele au fost finantate prin 
OG 7/2006, si suspendate din lipsa 
de finantare. In aceste localităţi apa 
contine nitrati, peste limita 
normala. Metodele actuale de 
procurarea a apei, mai ales îm mediul 
rural –direct de la fântâni şi puţuri- 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
- Subprogramul privind 
alimentarea cu apă la sate nu 
este finanţat de la titlul 
„Cheltuieli aferente programelor 
cu finantare rambursabila”. 
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1.Alimentare cu apa comuna 
Amărăştii de Sus, judeţul Dolj cu  
3200 mii lei; 
2. Alimentare cu apa comuna 
Mârşani, judeţul Dolj, cu  3700 mii 
lei; 
3.Alimentare cu apa sat Puţuri, 
comuna Castranova, judeţul Dolj, cu  
1700 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Anexa nr.3/34- 
Serviciul de telecomunicaţii 
Speciale, capitolul 5001-Cheltuieli- 
buget de stat, cheltuieli de personal 
 
Autori : senator Mircea Geoană, 
deputat Ion Călin PSD 

nu mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale. 

-Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 121,0 mil lei 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la Capitolul 7001, grupa 
65,  ,,Titlu XI Cheltuieli aferente 
programelor cu finantare 
rambursabila,,cu suma de 6300 mii 
lei pentru obiectivele: 

Obiectivele au fost finantate prin 
OG 7/2006, si suspendate din lipsa 
de finantare. Realizarea 
obiectivelor  este necesara pentru 
asigurarea localnicilor a unor 
conditii de viata mai bune. 

Se propune respingerea întrucât : 
-  La titlul 65 „Cheltuieli 
aferente programelor cu 
finanţare rambursabilă” sunt 
prevăzute sumele necesare 
proiectelor finanţate în cadrul 
acordurilor de împrumut 
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1. Canalizare si staţie de epurare in 
comuna Malu Mare, judeţul Dolj cu  
3300 mii lei; 
2.Canalizare si staţie de epurare in 
comuna Ghindeni, judeţul Dolj, cu – 
3000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Anexa nr.3/34- 
Serviciul de telecomunicaţii 
Speciale, capitolul 5001-Cheltuieli- 
buget de stat, cheltuieli de personal 
 
Autori : senator Mircea Geoană, 
deputat Ion Călin PSD 

preluate de MFP, respectiv 
echivalentul în lei al sumelor 
reprezentţnd intrările de credite 
externe, componenta locală 
aferentă proiectului, inclusiv 
taxele şi impozitele aferente;  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Serviciului de 
telecomunicaţii speciale au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2010. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
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către ordonatorul principal de 
credite. 

16.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Capitolul 7001, grupa 
51,  Titlul VI-Transferuri intre unităţi 
ale administraţiei publice,, cu suma 
de 3700 mii lei pentru ,,Construire 
poduri pe pârâul Teslui, comuna 
Drăgoteşti, judeţul Dolj, pentru a 
facilita accseul la DJ 641. 
 
Sursa de finanţare: Anexa nr.3/34- 
Serviciul de telecomunicaţii 
Speciale, capitolul 5001-Cheltuieli- 
buget de stat, cheltuieli de personal 
 
Autori : senator Mircea Geoană, 
deputat Ion Călin PSD 

Obiectivul este  finantat prin OG 
7/2006, si suspendat din lipsa de 
finantare. Realizarea acestui 
obiectiv  este necesara pentru 
evitarea inundatiilor si 
imbunatatirea conditiilor de 
trafic. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRL.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

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

Se propune repartizarea în cadrul 
sumei alocate pentru investiţii a 
sumei de 100 mii lei destinată 
finanţării obiectivului „Extindere 
iluminat public Cartier Pepinieră” 
către municipiul Slobozia, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: 
  
Autori: Deputat Marian Neacşu – 
grup parlamentar PSD+PC 

Suma este necesară pentru 
asigurarea iluminatului public în 
Municipiul Slobozia. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. . Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Nu există bază pentr 
finanţarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 
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 Aceste cheltuieli se finanţează 
din bugetul autorităţilor locale. 

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

Se propune repartizarea în cadrul 
sumei alocate pentru investiţii a 
sumei de 100 mii lei destinată 
finanţării obiectivului „Iluminat 
public cartiere noi Slobozia” către 
municipiul Slobozia, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare 
:  
Autori: Deputat Marian Neacşu – 
grup parlamentar PSD+PC 

Suma este necesară pentru 
asigurarea iluminatului public în 
Municipiul Slobozia. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. . Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2.Nu există bază legală pentru 
finanţarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 
 Aceste cheltuieli se finanţează 
din bugetul autorităţilor locale  

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

Se propune repartizarea în cadrul 
sumei alocate pentru investiţii a 
sumei de 100 mii lei destinată 
finanţării obiectivului „Extindere 
reţea gaze naturale Slobozia” către 
municipiul Slobozia, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat Marian Neacşu – 
grup parlamentar PSD+PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. . Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Nu există bază legală pentru 
finanţarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 
 Aceste cheltuieli se finanţează 
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din bugetul autorităţilor locale 
Aceste cheltuieli se finanţează 
din bugetul autorităţilor locale. 
 

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

Se propune repartizarea în cadrul 
sumei alocate pentru investiţii a 
sumei de 150 mii lei pentru 
obiectivul „Extindere reţea gaze 
naturale Cartier Pepinieră”, către 
municipiul Slobozia, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat Marian Neacşu – 
grup parlamentar PSD+PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. . Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Nu există bază legală pentru 
finanţarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 
 Aceste cheltuieli se finanţează 
din bugetul autorităţilor locale. 
Aceste cheltuieli se finanţează 
din bugetul autorităţilor locale. 
 

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

Se propune repartizarea în cadrul 
sumei alocate pentru investiţii a 
sumei de 400 mii lei pentru 
obiectivul „Utilităţi aferente 
Platforma industrială pentru IMM-
uri” către Municipiul Slobozia, jud. 
Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare:  
 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. . Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 17 -

Autori: Deputat Marian Neacşu – 
grup parlamentar PSD+PC 

16,7 milioane lei. 2. Nu există bază legala pentru 
finanţarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 
  
 

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

Se propune repartizarea în cadrul 
sumei alocate pentru investiţii a 
sumei de 90 mii lei pentru obiectivul 
„Extindere reţea de iluminat public 
în comuna Mărculeşti”, către comuna 
Mărculeşti, jud. Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat Marian Neacşu – 
grup parlamentar PSD+PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Nu există bază legală pentru 
finanţarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 
 Aceste cheltuieli se finanţează 
din bugetul autorităţilor locale. 

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

Se propune repartizarea în cadrul 
sumei alocate pentru investiţii a 
sumei de 300 mii lei pentru 
obiectivul „Extindere reţea electrică 
de joasă tensiune în cartierul Zona 
Lac” din partea estică a satului de 
centru Valea Ciorii, către comuna 
Valea Ciorii, jud. Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare:  
 

Investiţie necesară pentru 
asigurarea de energie electrică către 
populaţie. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. . Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 18 -

Autori: Deputat Marian Neacşu – 
grup parlamentar PSD+PC 

Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

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

Se propune repartizarea în cadrul 
sumei alocate pentru investiţii a 
sumei de 392 mii lei pentru 
obiectivul „Eficientizarea şi 
modernizarea sistemului de iluminat 
public în comuna Săveni”, către 
comuna Săveni, jud. Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat Marian Neacşu – 
grup parlamentar PSD+PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

25.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 2216,67 mii 
lei pentru   canalizare menajera şi 
statie de epurare satele Albestii- 
Pamanteni şi Albestii-Ungureni - 
Albestii de Arges -. 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 19 -

Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea  

în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

26.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 1318,991 mii 
lei pentru   canalizarea si epurarea 
apelor uzate menajere - Albestii de 
Muscel 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

27.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 205 mii lei 
pentru   reabilitare (modernizare) 
sistem distribuţie apa potabilă, în 
comuna Berevoesti  
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
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Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

28.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 1046,6 mii 
lei pentru   extindere canalizare 
satele Bascov, Scheau, Valea Ursului 
– Bascov 
 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
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Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

29.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 2345 mii lei 
pentru   canalizare menajera şi statie 
de epurare in comuna Babana  
Sursa de Finantare: Fondul de 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

30.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 1611,77 mii 
lei pentru   alimentare cu apa satul 
Suseni - Bogati 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
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Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

31.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 2263 mii lei 
pentru   canalizare menajera în 
sistem centralizat- Boteni 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
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către ordonatorul principal de 
credite. 

32.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 492,85 mii 
lei  pentru   alimentare cu apa 
potabila in satul Buzoesti si Cornatel 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

33.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 151 mii lei  
pentru   alimentare cu apa a comunei 
Cateasca 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 201 mii lei  
pentru   construirea a 3 poduri pe 
drumul Cepari-Sendrulesti-Carpenis- 
Morasti  
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
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instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRL.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 173,89 mii 
lei  pentru   canalizare menajera şi 
statie de epurare, satele Cosesti şi 
Petresti comuna Cosesti  
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
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alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

36.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 1826,199 mii 
lei  pentru   reabilitarea şi 
modernizarea sistemelor de 
alimentare cu apa şi canalizare 
pentru  localităţile Corbsori, Stanesti  
Corbi  şi Poduri 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 31 -

alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

37.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 3074,16 mii 
lei  pentru   canalizare menajera si 
statie de epurare in satele Dirmanesti 
si Valea Rizii  
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
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alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

38.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 407,9 mii lei  
pentru   poduri din beton armat în  
Dobresti comuna Dobresti  
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRL.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

39.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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Turismului cu suma de 2407,256 mii 
lei  pentru   reabilitarea şi 
modernizarea sistemelor   de 
alimentare cu apa şi canalizare  
pentru localităţile Nucsoara, Corbi,  
Domneşti şi Pietrosani, comuna 
Domneşti 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

40.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
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Turismului cu suma de 74,25 mii lei  
pentru alimentare cu apa în comuna 
Dambovicioara satele Ciocanu şi 
Dambovicioara (catunele Valea 
Urdii, Dealul Sasului şi Muchea) 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

41.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 892 mii lei  
pentru modernizare şi extindere 
sistem de alimentare cu apa – 
Dragoslavele 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
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apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

42.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 998,2 mii lei  
pentru canalizare menajera în sistem 
centralizat - Hirtiesti 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
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apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

43.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 351,8 mii lei  
pentru alimentarea cu apa a comunei  
Izvoru 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 38 -

defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

44.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 201 mii lei  
pentru alimentare cu apa potabilă 
satele Padureti,   Catane, Ciesti, 
Mirghia de Jos şi Mirghia  de Sus - 
Lunca Corbului  
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

45.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 1734,56 mii 
lei  pentru alimentare cu apa satele 
Malureni I si Malureni II, Bunesti şi 
Zarnesti1 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
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2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

46.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 2397,86 mii 
lei  pentru canalizare si statie epurare 
ape uzate menajere sat Micesti si cu 
suma de 1176,64 mii lei pentru pod 
din beton armat peste paraul 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
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Pauleasca 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

47.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 31,965 mii 
lei  pentru alimentare cu apa sat 
Furnicosi – Mihaesti 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 
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48.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 2527 mii lei  
pentru canalizare menajera in sistem 
centralizat- Mozaceni 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
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49.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 54 mii lei  
pentru pod din beton armat peste raul 
Vilsan pe DC218 Stroesti (DJ703i)-
Valea Muscelului-Vilsanesti km 
5+050 - Musatesti 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 45 -

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

50.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 3254,206 mii 
lei  pentru canalizare menajera în 
sistem centralizat - Nucsoara 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
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reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

51.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 293,2  mii lei  
pentru alimentarea cu apa a satelor 
Negrasi,  Negrasi-Birlogu, Buta 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

52.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 4894,458  
mii lei  pentru reabilitarea si 
modernizarea sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare 
pentru localitatile Nucsoara, Corbi, 
Domnesti, Pietrosani  
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

53.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 782 mii lei  
pentru alimentare cu apa satele 
Slobozia si Purcareni – Popesti 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

54.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 194,63 mii 
lei  pentru alimentare cu apa a 
comunei - Ratesti 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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Mircea finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

55.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 576,169 mii 
lei  pentru alimentare cu apa în satele 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
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Serbanesti, Gliganu de Sus, Gliganu  
de Jos – Rociu 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

56.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 274,677 mii 
lei  pentru reabilitare alimentare cu 
apa - Salatrucu 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
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aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

57.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 2753,93 mii 
lei  pentru punte pietonala peste raul 
Tirgului Opresti-Radesti – Stilpeni 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRL.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

58.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 550 mii lei  
pentru pod beton l=40m, in satul 
Badeni peste raul Dimbovita in 
comuna Stoenesti 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
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Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRL.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

59.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 330 mii lei  
pentru pod din beton armat pe DC 
115 - Cersani (DC 659) - Burdesti -  
Oarja (DJ503), km 2+200 peste raul 
Dimbovmnic - Suseni 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

60.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 960,27 mii 
lei  pentru alimentarea cu apa a 
satelor  Stolnici şi Izbasesti 
canalizarea şi epurarea apelor 
menajere uzate zona centrala a 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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satului Stolnici  
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 
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61.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 612,06 mii 
lei  pentru alimentarea cu apa satul 
Rudeni- Suici 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

62.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 266 mii lei  
pentru alimentarea cu apa - Teiu  
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

63.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 204,3 mii lei  
pentru punti pietonale in comuna 
Titesti, peste paraul Valea Manastirii 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
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3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRL.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

64.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 1638,003 mii 
lei  pentru alimentarea cu apa - Uda  
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

65.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 2910 mii lei  
pentru canalizare menajera în sistem 
centralizat- Valea Danului 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
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publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

66.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 65 mii lei  
pentru reţea canalizare menajera şi 
statie de epurare – Valea Mare 
Pravat 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
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publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

67.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 1803,107 mii 
lei  pentru reţea canalizare menajera 
şi statie de epurare – Vedea 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
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publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

68.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 1577 mii lei  
pentru reţea canalizare menajera in 
sistem centralizat - Davidesti 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
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publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

69.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 17088,27 mii 
lei  pentru reţea canalizare menajera 
şi statie de epurare – Slobozia 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
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publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

70.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 78 mii lei  
pentru alimentarea cu apa a satelor 
Barsestii de Jos  si Tigveni  
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

71.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 1077,956 mii 
lei  pentru reţea canalizare şi 
epurarea apelor uzate menajere în 
satele Cerbureni, Mustatesti,  Valea 
Uleiului - Valea Iasului 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

72.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 228 mii lei  
pentru alimentarea cu apa a satului 
Vulturesti 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
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2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

73.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 160 mii lei  
pentru alimentarea cu apa a satului 
Valea Nandri comuna Darmanesti 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 
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74.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 100 mii lei  
pentru alimentarea cu apa a satului 
Mosteni- Greci comuna Botesti 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

75.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 6341,527 mii 
lei  pentru alimentarea cu apa a 
satului Mihailesti -  comuna 
Mihailesti 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

76.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 55,400 mii 
lei  pentru alimentarea cu apa sate 
Popesti si Palanga Comuna Popesti 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

77.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 3813,628 mii 
lei  pentru alimentarea cu apa 
Comuna Raca 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

78.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 84 mii lei  
pentru alimentarea cu apa Comuna 
Dambovicioara, sat Valea Rea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
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Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

79.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 300 mii lei  
pentru alimentarea cu apa Comuna 
Recea, sat Deagurile 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

80.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 1010,600 mii 
lei  pentru alimentarea cu apa 
Comuna Stefan cel Mare 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

81.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 431,500 mii 
lei  pentru alimentarea cu apa 
Comuna Valea Danului 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

82.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 595,134 mii 
lei  pentru alimentarea cu apa 
Comuna Cicanesti, sate Urechesti si 
Mioarele 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

83.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 800 mii lei  

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
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pentru alimentarea cu apa Comuna 
Nucsoara, sat Nucsoara 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

84.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 600 mii lei  
pentru alimentarea cu apa Comuna 
Mioarele 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

85.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 670 mii lei  
pentru alimentarea cu apa Comuna 
Godeni, sat Malu 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

86.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 480,736 mii 
lei  pentru alimentarea cu apa 
Comuna Cosesti, sat Cosesti 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

87.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 517 mii lei  
pentru alimentarea cu apa Comuna 
Susenii, sate Stefanesti si Chiritesti 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

88.  Anexa nr.3/15 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
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Dezvoltarii Regionale si Turismului Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 975 mii lei  
pentru alimentarea cu apa Comuna 
Godeni, sat Cotesti 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

89.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 374,023 mii 
lei  pentru alimentarea cu apa 
Comuna Albestii de Arges, sate 
Albesti Pamanteni si Albesti 
Ungureni 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

90.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 640,400 mii 
lei  pentru alimentarea cu apa 
Comuna Cetateni, sat Cetateni 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

91.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 681,100 mii 
lei  pentru alimentarea cu apa 
Comuna Dobresti, sat Dobresti 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

92.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 2257,807 mii 
lei  pentru alimentarea cu apa 
Comuna Oarja 
 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
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Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 94 -

suma de 100,0 mil lei 
93.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si Turismului
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 1793,534 mii 
lei  pentru alimentarea cu apa 
Comuna Ciomagesti, sate Giuglani si 
Dogari 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

94.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 670,100 mii 
lei  pentru extindere alimentare cu 
apa Comuna Vedea 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
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reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

95.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului la cap:70.01, 50.06,  
70.10  cu suma de 6.000.000 lei 
pentru reabilitare termica a cladirilor 
multietajate -30 blocuri . 
 
Sursa de Finantare:  
  
Autor: Deputat  Luminita Iordache şi 
Grupul Parlamentar PSD 
 

Reducerea costurilor de intretinere  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei 
de finanţare.” 

2. Obiectivul poate fi 
finantat in cadrul programului 
Reabilitarea termica a unor 
blocuri de locuinte in 
condominii. In anul 2010, 
pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
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credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

96.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului la cap:70.01, 50.06,  
70.10  cu suma de 25.200.000 lei 
pentru constructia de locuinte ANL 
raza mun Iasi  
a)C.U.G-bloc 1004 -74 locuinte 
incepute inainte de 1989 
b)complex Gradinari, etapa 2 64 
locuinte noi 
 c)complex Gradinari, etapa3-100 
locuinte noi 
 
Sursa de Finantare: bugetul de stat 
  
Autor: Deputat  Luminita Iordache şi 
Grupul Parlamentar PSD 

Asigurarea de locuinte pt tineri ,pt 
specialisti  

Se propune respingerea întrucât : 
-  Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
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de investiţii „Program 
construcţii locuinţe pentru tineri 
destinate închirierii”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

97.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului la cap:70.01, 50.06,  
70.10  cu suma de 11.100.000 lei 
pentru constructia de locuinte sociale 
pe raza Mun. Iasi pentru persoane 
evacuate din imobilele revendicate 
Complex Gradinari -100 locuinte noi 
 
Sursa de Finantare: bugetul de stat 
  
Autor: Deputat  Luminita Iordache şi 
Grupul Parlamentar PSD 

Asigurarea de locuinte persoanelor 
evacuate 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Suma prevăzută pentru anul 
2010 la programul pentru 
constructii locuinte si sali de 
sport este de 78,0 milioane lei.. 
Suma este prevăzută în poziţia 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
 

98.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 165.871.631 
lei, la cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii, pentru lucrari 
de alimentare cu apa, canalizare, 
modernizare si constructie de baze 
sportive pentru urmatoarele 
obiective: 
 
-Alimentare cu apa a comunei 
Budesti, satele Budesti, Budesti –
Fanate, Tagu si Tagsoru 86.000.000 
lei    

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
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-Alimentare cu apa a comunei Ciceu 
Giurgesti -42.000.000 lei 
-Alimentare cu apă a comunei 
Negrilesti -28.000.000 lei 
-Alim. cu apă sat Lelesti-Corabia, 
comuna Ciceu Mihaiesti – 3.000.000 
lei 
-Sistem de canalizare si statie de 
epurare Lechinta, comuna Lechinta -
1.516.000 lei 
-Canalizare sat Milas, comuna  Milas  
500.000 lei 
-Modernizare si reabilitare baza 
sportiva comuna Prundu Bargaului -
469.000 lei 
-Reparatii capitale si reparatii a doua 
poduri de pe Bistrita Ardeleana si un 
pod peste raul Secu, comuna Prundu 
Bargaului – 152.000 lei 
-Pod din beton armat peste Valea 
Sieului in localitatea Sieut comuna 
Sieut- 71.631 lei 
-Constructie baza sportiva comuna 
Lesu- 467.000 lei 
-Amenajare teren de sport Teaca – 
580.000 lei 
-Constructie baza sportiva comuna 
Feldru -466.000 lei 
-Constructie baza sportiva comuna 
Chiuza – 350.000 lei 
-Constructie baza sportiva comuna 
Josenii Bargaului -500.000 lei 
-Constructie sala de sport comuna  

2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
3. În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
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Nimigea – 1.000.000 lei 
-Construire sala de sport comuna 
Sieu-800.000 lei 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
guvernului. 
 
Autor: Deputat  Emil Radu 
Moldovan  şi Grupul Parlamentar 
PSD+ PC 
 

precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
4. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare. 
- Suma destinată Programului  
Construcţii Săli de sport este 
aprobată in pozitie globala, sumă 
ce se detaliaza pe obiective prin 
liste separate de ordonatorul 
principal de credite. 

99.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului la cap:70.01, 50.06,  
70.10  cu suma de 6.000.000 lei 
constructia de locuinte tip ANL 
in Raducaneni –jud Iasi 50 de 
locuinte noi 
 
Sursa de Finantare: bugetul de stat 
  
Autor: Deputat  Luminita Iordache şi 

Locuinte pentrut tineri, pentru 
specialisti (medici, politisti, 
judecatori, etc) 

Se propune respingerea întrucât : 
-  Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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Grupul Parlamentar PSD de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Program 
construcţii locuinţe pentru tineri 
destinate închirierii”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

100.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului la cap:70.01, 50.06,  
70.10  cu suma de 3.600.000 lei 
pentru constructia de locuinte tip 
ANL in  
Schitu-Duca ,jud iasi 30 de locuinte 
noi  

Locuinte pentru specialisti  Se propune respingerea întrucât : 
-  Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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Sursa de Finantare: bugetul de stat 
  
Autor: Deputat  Luminita Iordache şi 
Grupul Parlamentar PSD 

obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Program 
construcţii locuinţe pentru tineri 
destinate închirierii”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

101.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului la cap:70.01, 50.06,  
70.10  cu suma de 20.000.000 lei 
pentru construire/cumparare pt 

Moldova e vesnic nepromovata  
turistic si s-ar putea aduce resurse 
la buget din turism 
 

Se propune respingerea întrucât : 
-  Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 103 -

Agentie Regionala  in subordinea 
ministerului, pt promovarea 
obiectivelor turistice si a turismului 
in zona  
 
Sursa de Finantare: bugetul de stat 
  
Autor: Deputat  Luminita Iordache şi 
Grupul Parlamentar PSD 

finanţării 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

102.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 200.000 lei 
alocate judetului Vrancea pentru 
reabilitarea retelei cu apa din 2 sate 
din comuna Ciorasti 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: deputat PSD Tilvar Angel şi 
Grup Parlamentar PSD + PC 

Reabilitarea retelei de apa a fost 
inceputa din fondurile priemariei 
insa au fost sistate datorita lipsei de 
fonduri 
 

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

103.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 144.236  lei 
alocate judetului Vrancea pentru 
alimentarea cu apa si extindere retele 
distributie comuna Urechesti. 
 
 Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: deputat PSD Tilvar Angel şi 

Este necesara continuarea lucrarilor 
in vederea finalizarii investitiei 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Grup Parlamentar PSD + PC urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

104.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 24.000.000 
lei  alocate judetului Vrancea pentru 
continuarea lucrarilor la alimentarea 

Este necesara continuarea lucrarilor 
in vederea finalizarii investitiei si 
continuarea asfalatarii comunale 
care depinde de lucrarile la 
alimentarea cu apa  

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
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cu apa in comuna Popesti  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: deputat PSD Tilvar Angel şi 
Grup Parlamentar PSD + PC 

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

105.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 500.000 lei 
alocate judetului Vrancea pentru 
continuarea lucrarilor la alimentarea 
cu apa in satele Slobozia Botesti si 
Satu Nou din comuna Maicanesti 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: deputat PSD Tilvar Angel şi 
Grup Parlamentar PSD + PC 

Continuarea lucrarilor la 
alimentarea cu apa 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

106.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 500.000 lei 
alocate judetului Vrancea pentru 
continuarea lucrarilor la statia de 
epurare ape uzate din comuna 
Maicanesti 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: deputat PSD Tilvar Angel şi 
Grup Parlamentar PSD + PC 

Continuarea lucrarilor la statia de 
epurare ape uzate 
 

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
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de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

107.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune alocarea următoarele 
sume pentru: 
- Locuinţe necesitate 35 apartamente 
Municipiul Topliţa  1.500.919 lei 
- Modernizarea staţie epurare 
Municipiul Topliţa 2.325.000 lei 
- Construire locuinţe sociale 
Municipiul Topliţa  850.000 lei 
- Extindere canalizare Comuna 
Subcetate 2.500.000 lei 
- Rabilitare blocuri zone miniere 
oraşul Bălan 4.000.000lei 
- Reabilitare cămin cultural  
Comuna Gălăneşti  4.000.000 lei 
Sursa de finanţare:  
Autori: Deputat Dusa Mircea şi 
grupul parlamentar PSD+PC 

Continuare investiţie Se propune respingerea întrucât : 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

Se propune alocarea sumei de 
270.000 lei pentru pietruire drum 
comunal DC 83-prelungire km 
0+000…1+096 din comuna Scoarţa, 
judeţul Gorj. 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 110 -

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Surupăceanu 
Mugurel PSD +grup parlamentar 
PSD-PC 

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

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

Se propune alocarea sumei de 
800.000 lei pentru amenajarea bazei 
sportive multifuncţionale din comuna 
Scoarţa, judeţul Gorj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Surupăceanu 
Mugurel PSD +grup parlamentar 
PSD-PC 

  Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare. 
- Suma destinată Programului  
Construcţii Săli de sport este 
aprobată in pozitie globala, sumă 
ce se detaliaza pe obiective prin 
liste separate de ordonatorul 
principal de credite. 

110.  Anexa nr.3/15 Ministerul Se propune alocarea sumei de 60.000  Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

lei pentru modernizare si construire 
anexe ale primăriei din comuna 
Scoarţa, judetul Gorj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Surupăceanu 
Mugurel PSD +grup parlamentar 
PSD-PC 

amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

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

Se propune alocarea sumei de 
300.000 lei pentru  alimentare cu apă 
potabilă a satelor Mogoşani, Bobu, 
Lazuri, Colibaşi şi Câmpu Mare din 
comuna Scoarţa, judeţul Gorj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Surupăceanu 
Mugurel PSD +grup parlamentar 
PSD-PC 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 113 -

în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

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

Se propune alocarea sumei de 
697.088 lei pentru continuare 
modernizare DC 27 Colţeşti-Albeni 
din comuna Berleşti, judeţul Gorj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Surupăceanu 
Mugurel PSD +grup parlamentar 
PSD-PC 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
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suma de 321,0 mil lei 
113.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Se propune alocarea sumei de 
100.000  lei pentru amenajarea bazei 
sportive din comuna Bengeşti 
Ciocadia, judeţul Gorj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Surupăceanu 
Mugurel PSD +grup parlamentar 
PSD-PC 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare. 
- Suma destinată Programului  
Construcţii Săli de sport este 
aprobată in pozitie globala, sumă 
ce se detaliaza pe obiective prin 
liste separate de ordonatorul 
principal de credite. 

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

Se propune alocarea sumei de 
400.000 lei pentru construcţia unei 

 Se propune respingerea întrucât :  
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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 săli de sport din comuna Bengeşti 
Ciocadia, judeţul Gorj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Surupăceanu 
Mugurel PSD +grup parlamentar 
PSD-PC 

avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala pentru „PROGRAM 
CONSTRUCŢII SĂLI DE 
SPORT”, iar detalierea acestora 
se aprobă prin liste separate de 
către Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului. 

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

Se propune alocarea sumei de 
300.000 lei pentru reabilitarea unui 
bloc pentru specialişti din comuna 
Bengeşti Ciocadia, judeţul Gorj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Autori: Deputat Surupăceanu 
Mugurel PSD +grup parlamentar 
PSD-PC 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Sprijin 
financiar pentru construirea de 
locuinte, reabilitarea, 
consolidarea si extinderea 
locuintelor existente. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
5,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

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

Se propune alocarea sumei de 
400.000 lei pentru asfaltare DC 21 
din comuna Albeni, judeţul Gorj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Surupăceanu 
Mugurel PSD +grup parlamentar 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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PSD-PC Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

117.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 362 mii lei  

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
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pentru alimentarea cu apa Comuna 
Ciomagesti, sat Musetesti  
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

118.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 338 mii lei  
pentru alimentarea cu apa Comuna 
Boteni, sate Boteni si Lunca  
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

119.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 647 mii lei  
pentru alimentarea cu apa Comuna 
Ciocanesti, sat Ciocanesti  
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

120.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 366,067 mii 
lei  pentru alimentarea cu apa Valea 
Iasului, sat Valea Iasului  
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

121.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 1.411,828 
mii lei  pentru alimentarea cu apa 
comuna Albota, sat Cerbu 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

122.  Anexa nr.3/15 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea 
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Dezvoltarii Regionale si Turismului Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 2.248,277 
mii lei  pentru alimentarea cu apa 
comuna Corbeni, sate Oesti,-
Pamanteni si Oesti-Unghieni 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

123.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 1644,080 mii 
lei  pentru alimentarea cu apa 
comuna Bîrla, sat Badesti 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare  Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

124.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 1245,230 mii 
lei  pentru alimentarea cu apa 
comuna Tigveni 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

125.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 528 mii lei  
pentru baza sportive multifunctionala 
in comuna Albota 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

126.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului pentru Arefu - Baza 
sportiva multifunctionala in comuna 
Arefu 
nu s-a org.proced de achizitie 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 130 -

3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

127.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 638 mii lei  
pentru Bascov - Modernizare baza 
sportiva tip I 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

128.  Anexa nr.3/15 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
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Dezvoltarii Regionale si Turismului Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului pentru Balilesti - Baza 
sportiva multifunctionala cu teren de 
fotbal omologabil de tip 1- 
nu s-a org.proced de achizitie 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

129.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 491 mii lei  
pentru Birla - Construire baza 
sportiva multifunctionala in satul 
Barla  
 
Sursa de Finantare: Fondul de 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

130.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 718,5 mii lei  
pentru Boteni - Constructie baza 
sportiva scoala Petre Tutea Boteni  
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
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Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

131.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 368,91 mii 
lei  pentru Budeasa - Baza sportiva 
multifunctionala Galasesti 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
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4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

132.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 599,53 mii 
lei  pentru Calinesti - Constructie 
baza sportiva multifunctionala sat 
Vranesti 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

133.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului dupa cum urmează: 

 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 135 -

1. Alocarea sumei de 225.000 lei  
pentru realizarea Bazei sportive în 
satul Stremt, comuna Stremt, judeţul 
Alba. 
 
2. Alocarea sumei de 250.000 lei  
pentru realizarea Bază Sportivă 
Ciuruleasa, judeţul Alba. 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Rdu Eugeniu 
Coclici si grupul parlamentar 
PSD+PC 

Precizăm că în comună nu mai 
există bază sportivă, fostul teren de 
fotbal fiind câştigat în instanţă ca 
urmare a unei cereri de retrocedare. 
 
Precizăm că în comună nu mai 
există bază sportivă, iar copii nu au 
efectiv nici un alt mod de a face 
sport, comuna fiind la altitudine in 
Muntii Apuseni. 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

134.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 518,91 mii 
lei  pentru Buzoesti - Baza sportiva 
multifunctionala tip 2 in satul 
Vulpesti  
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

135.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 396,72 mii 
lei  pentru Cetateni – Baza sportiva 
multifunctionala tip 2 in 
com.Cetateni  
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
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sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

136.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului pentru Cicanesti - Baza 
sportiva sat Cicanesti - nu s-a 
org.proced de achizitie  
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
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hotarari ale Guvernului. 
 

137.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 500 mii lei  
pentru Ciofringeni - Constructie 
baza sportiva multifunctionala in 
com.Ciofringeni  
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

138.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 687,4 mii lei  
pentru Corbi - Baza sportiva 
multifunctionala in comuna Corbi 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
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Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

139.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 575 mii lei  
pentru Cosesti - Constructie baza 
sportiva multifunctionala satul 
Leicesti 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Mircea urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

140.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului pentru Cuca - Baza 
sportiva multifunctionala,comuna 
CUCA nu s-a org.proced de achizitie 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
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3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

141.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 634,66 mii 
lei  pentru Davidesti - Baza sportiva 
sat Contesti 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

142.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 393,59 mii 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 142 -

lei  pentru Draganu – Modernizare 
baza sportiva in sat Draganu-Olteni 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

143.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 726,89 mii 
lei  pentru Hirsesti - Baza sportiva 
multifunctionala comuna Hirsesti 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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Mircea finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

144.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului  pentru Hirtiesti - 
Constructie baza sportiva 
multifunctionala sat Hirtiesti 
proced.de achizitie in derulare 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
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aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

145.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului  pentru Izvoru - Baza 
sportiva multifunctionala comuna 
izvoru, nu s-a org.proced de achizitie 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

146.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Turismului cu suma de 310,61 mii 
lei  pentru Leresti - Baza sportiva 
multifunctionala tip 2,com.Leresti 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

147.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 602,9 mii lei  
pentru Lunca Corbului - Baza 
sportiva multifunctionala sat Lunca 
Corbului 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

148.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului  pentru Maracineni - 
Baza sportiva model tip  ,stadion 
comunal,com Maracineni, nu s-a 
org.proced de achizitie 
 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
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instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

149.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 506,8 mii lei  
pentru Merisani - Baza sportiva 
multifunctionala in sat Vilcele 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

150.  Anexa nr.3/15 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
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Dezvoltarii Regionale si Turismului Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 525,31 mii 
lei  pentru Micesti - Baza sportiva 
multifunctionala in comuna Micesti 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

151.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Mihaesti - Baza sportiva 
multifunctionala model tip2 comuna 
Mihaesti-nu s-a org.proced de 
achizitie 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

152.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 709,13 mii 
lei  pentru Mirosi - Baza sportiva 
multifunctionala in comuna Mirosi 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
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sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

153.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 564,8 mii lei  
pentru Mosoia - Constructie baza 
sportiva multifunctionala in sat 
Hintesti 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
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154.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 653,74 mii 
lei  pentru Mozaceni - Baza sportiva 
multifunctionala comuna Mozaceni  
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

155.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 482,51 mii 
lei  pentru Musatesti - Constructie 
baza sportiva in comuna Musatesti  
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

156.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 613 mii lei  
pentru Negrasi - Construire baza 
sportiva multifunctionala 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
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infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

157.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Nucsoara - Baza 
sportiva sat Sboghitesti - nu s-a 
org.proced de achizitie 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 154 -

hotarari ale Guvernului. 

158.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 1191 mii lei  
pentru Poaiana Lacului - Baza 
sportiva Poiana Lacului 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

159.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului pentru Priboieni - 
Constructie baza sportiva ,comuna 
Priboieni , nu s-a org.proced de 
achizitie 
 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

160.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului pentru Ratesti - Baza 
sportiva multifunctionala comuna 
Ratesti, proced.de achizitie in 
derulare  
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
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Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

161.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 490,81 mii 
lei  pentru Recea - Constructie baza 
sportiva multifunctionala com. Recea 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 157 -

defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

162.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 551,86 mii 
lei  pentru Rociu - Constructie baza 
sportiva multifunctionala ,sat 
Serbanesti  
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

163.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 671,21 mii 
lei  pentru Rucar - Constructie baza 
sportiva multifunctionala com. Rucar 
 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
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Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

164.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 551,49 mii 
lei  pentru Sapata - Constructie baza 
sportiva multifunctionala com. 
Sapata  
  
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
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2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

165.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 639,71 mii 
lei  pentru Schitu Golesti - Baza 
sportiva sat Lazaresti, punct "La 
Banica" 
  
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
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4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

166.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 412 mii lei  
pentru Stilpeni - Construire baza 
sportiva multifunctionala in comuna 
Stalpeni 
  
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

167.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului pentru Stefanesti - 
Amenajare baza sportiva sat 
Golesti,oras Stefanesti 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
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 nu s-a org.proced de achizitie 
  
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

168.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 579,44 mii 
lei  pentru Stolnici - Baza sportiva 
multifunctionala in comuna Stolnici 
  
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

169.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului pentru Teiu - Baza 
sportiva multifunctionala comuna 
Teiu, nu s-a org.proced de achizitie  
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
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în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

170.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 647mii lei  
pentru Tigveni - Modernizare baza 
sportiva sat Tigveni 
  
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

171.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 803,6 mii lei  
pentru Topoloveni - Baza sportiva 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
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multifunctionala in satul Tiganesti  
  
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

172.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului pentru Uda - Baza 
sportiva multifunctionala comuna 
Uda, nu s-a org.proced de achizitie 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

173.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 153 mii lei  
pentru Ungheni - Constructie baza 
sportiva mutifunctionala com. 
Ungheni 
  
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
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3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

174.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului pentru Valea Danului - 
Baza sportiva sat Valea Danului - nu 
s-a org.proced de achizitie 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

175.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului pentru Vladesti - Baza 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
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sportiva cu teren de fotbal 
omologabil tip 1,nu s-a org.proced de 
achizitie  
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 
Mircea 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

176.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 861,66 mii 
lei  pentru Vulturesti - Baza sportiva 
multifunctionala comuna Vulturesti   
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Draghici 

Proiect in derulare spre finalizare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 168 -

Mircea finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

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

Se propune suplimentarea  bugetului 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 450.000 mii 
lei pentru Subprogramul pietruirea 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasificate 
şi  Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Cristian Sorin 
Dumitrescu, Senator Miron Tudor 
Mitrea, Deputat Angel Tîlvăr 
Deputat Nicolae Ciprian Nica + Grup 
Parlamentar PSD - PC 
 

Pentru acoperirea creditelor de 
angajament contractate in anul 
2009 obiectivele aprobate in cadrul 
programelor de pietruire/asfaltare a 
drumurilor si alimentare cu apa a 
satelor. În anul 2009, investitiile in 
drumuri si alimentare cu apa au fost 
finantate din credite bugetare si 
credite de angajament, care 
trebuiau platite in prima luna din 
anul 2010. 
Bugetul pe 2010 pentru aceste doua 
subprograme (apa si drumuri) nu 
acopera nici macar creditele de 
angajament din 2009, pentru care 
sunt executate lucrarile. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

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

Se propune suplimentarea bugrtului  
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu  suma de 2.550 mii lei  
la cap. 5101, Titlul  20, art.01, 
alin.04 pentru reabilitarea sistemului 
de apă, canalizare şi pentru 
dezvoltarea serviciilor de salubritate 
pentru străzile: Popoveni, Drumul 
Apelor şi Romaneşti, din municipiul 
Craiova, judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Aceste străzi sunt situate în zona 
periferică a oraşului Craiova, 
nefiind reabilitate  niciodată. 
Aceste străzi necesită racordarea la 
sistemul de apă şi canalizare 
precum şi dezvoltarea serviciului de 
salubritate. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- La Titlul  20, art.01, alin.04, 
sunt prevăzute sumele necesare 
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Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Gust Băloşin 
Florentin + grup parlamentar 
PSD+PC 

achitării serviciilor de apă, canal 
şi salubrizare pentru Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului şi nu pentru 
realizarea  reabilitării sistemului 
de apă, canalizare şi pentru 
dezvoltarea serviciilor de 
salubritate aferente străzilor din 
municipiul Craiova. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

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

Se propune suplimentarea bugrtului  
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu  suma de 6.800 mii lei  
la cap. 5001, Titlul  51, art.02, 
alin.03 pentru străzile orăsăneşti 
Popoveni, Drumul Apelor si 
Romaneşti, din municipiul Craiova, 
judeţul Dolj. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Sistemul rutier existent este 
insuficient dezvoltat pentru 
intensitatea traficului care le 
tranzitează. Astfel, sunt necesare 
lucrări de modernizare a 
infrastructurii rutiere, facilitând în 
primul rând accesul cetăţenilor în 
aceste zone. 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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Autori: Deputat Gust Băloşin 
Florentin + grup parlamentar 
PSD+PC 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

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

Se propune alocarea sumei de 
6.000.000 lei, capitolul 70.01-
Locuinţe, servicii şi dezvoltare 
publică, pentru finanţarea lucrărilor 

Reabilitarea termică a celor 30 
blocuri - clădiri de locuit 
multietajate este absolut  necesară 
în vederea îmbunătăţirii condiţiilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Obiectivul poate fi 
finantat in cadrul programului 
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de reabilitare termică a clădirilor de 
locuit multietajate de pe raza 
Municipiului Iaşi – 30 blocuri. 
 
Sursa de finanţare: Anexa 3/34 de la 
Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale:sume alocate din bugetul de 
stat: capitolul 6101 –Ordine publică 
şi sigurantă naţională , grupa /titlul 
01-cheltuieli curente. 
 
Autori: Deputat Tudor Ciuhodaru, 
Grup Parlamentar PSD 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

de locuit .  
 

Reabilitarea termica a unor 
blocuri de locuinte in 
condominii. In anul 2010, pentru 
finantarea acestui program este 
propusa suma de 150,0 milioane 
lei. Suma este prevăzută în 
poziţia globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 

 
181.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului
Se propune alocarea sumei de 9.000 
mii lei, reprezentând modernizarea 
drumurilor din municipiul Constanţa 
 
 1.Modernizare drum Zona Faleză 
Nord –Mamaia, municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa. – 3.000 
mii lei; 
 
2.Modernizare drum Zona Palazu 
Mare, municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa - 3.000 mii lei. 
 
3.Modernizare drum Zona Tomis 
Nord, municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa - 3.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: din suma 
prevăzută în bugetul  Ministerului 

 Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Autori: Deputat Antonella  
Marinescu PSD+PC  
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

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

Alocarea sumei de 1600 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 180, 
în lungime de 2,8 km, com. Văleni, 
jud. Neamţ, Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate, Cap. 5001; Grupa 51; 
Articolul 01; Alineat 3 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat Ioan Munteanu, 

DC 180 este impracticabil pentru 
transport 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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PSD-PC 
+ Grup Parlamentar PSD – PC 

urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

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

Alocarea sumei de 1250 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 181, 
în lungime de 2,5 km, com. Văleni, 
jud. Neamţ, Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 

DC 181 este impracticabil pentru 
transport 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
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şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate, Cap. 5001; Grupa 51; 
Articolul 01; Alineat 3 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat Ioan Munteanu, 
PSD-PC 
+ Grup Parlamentar PSD – PC 

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

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

Alocarea sumei de 2500 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 21, în 
lungime de 5,0 km, com. Păstrăveni, 
jud. Neamţ, Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate, Cap. 5001; Grupa 51; 
Articolul 01; Alineat 3 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat Ioan Munteanu, 
PSD-PC 
+ Grup Parlamentar PSD – PC 

DC 21 este impracticabil pentru 
transport 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

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

Alocarea sumei de 2500 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 127, 
în lungime de 5,0 km, com. Piatra 
Şoimului, jud. Neamţ, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate, 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat Ioan Munteanu, 
PSD-PC 
+ Grup Parlamentar PSD – PC 

DC 127 este impracticabil pentru 
transport 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

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

Se propune alocarea sumei de 9.000 
mii lei, reprezentând reabilitarea 
drumurilor comunale şi judeţene  din 
Satu Mare: 

  
1. DC 1014 – Odoreu Apa - 

Satu Mare 3.000 mii lei; 
2. DC  13 – Huta Moişeni     

localitatea Certeze  - Satu 
Mare – 3.000 mii lei; 

3. DJ Tăşuad Cena – Satu Mare 
– 3.000 mii lei . 

 
Sursa de finanţare: din suma 
prevăzută în bugetul  Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

 Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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Autori: Senator Marian Valer,   
            Deputat Gheorghe Ciocan 
          + Grup Parlamentar PSD - PC 

consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

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

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

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru amenajarea 
zonei rezidenţiale a oraşului 
SĂVENI, zonele 2 şi 3, proiectul 
fiind demarat, având toate avizele 
necesare, iar finanţarea lucrărilor în 
anul 2010, este de o importanţă 
locală deosebită . 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
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4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

188.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 250 
mii lei pentru drum între localităţile 
Tei-Barbosu din comuna Siretel, jud. 
Iaşi. 
 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

189.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru modernizarea 
drumurilor săteşti din com. Coarnele 
caprei, jud. Iaşi. 
 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

190.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
120.000 mii lei pentru asfaltare drum 
comunal Poiana Jităria din com. 
Deleni, jud. Iaşi. 
 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

191.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
120.000 mii lei pentru asfaltare drum 
judeţean Bădeni – Sticlărie din 
comuna Scobinţi, jud. Iaşi. 
 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

192.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 11.127 
mii lei pentru modernizare drum 
Tabăra-Bivolari-Soloneţ din comuna 
Bivolari, jud. Iaşi. 
 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

193.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 6.200 
mii lei pentru împietruire drum 
comunal Rădeni-Roşcani din comuna 
Roşcani, judeţul Iaşi. 
 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
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finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

194.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
200.000 mii lei pentru împietruire 
drum Adrieşeni Glăvăneşti-Buhăieni 
din comuna Andrieşeni, judeţul Iaşi. 
 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
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Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 

Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

195.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune alocarea sumei de 1000 Amendament a fost  admis de Se propune respingerea 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

mii lei pentru împietruitre drum 
sătesc în comuna Fîntînele, judeţul 
Iaşi. 
 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 

Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

196.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 5.000.000 lei 
pentru  repararea şi modernizarea 
străzilor din municipiul Orăştie, 
judeţul Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Datorită deteriorării şi lipsei de 
investiţii, străzile municipiului 
Orăştie necesita lucrări urgente de 
reparatii şi modernizare. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

197.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 500.000 lei pentru 
extindere canalizare menajeră strada 
Tîrgului Moţilor din municipiul 
Orăştie, judeţul Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 

Extinderea retelei de canalizare 
menajeră in această zona creeaza 
premisele realizarii unei etape 
importante in directia protectiei 
mediului si de respectare a 
normelor privind sanatatea publica. 
 
Amendament a fost  admis de 

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

198.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 500.000 lei pentru 
extindere canalizare menajeră strada 
Gării din municipiul Orăştie, judeţul 
Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 

Extinderea retelei de canalizare 
menajeră in această zona creeaza 
premisele realizarii unei etape 
importante in directia protectiei 
mediului si de respectare a 
normelor privind sanatatea publica. 
 
Amendament a fost  admis de 

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

199.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 6.965.451,21 lei 
pentru planul integrat de dezvoltare 
urbană a municipiului Lupeni, jud. 
Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 

Acest proiect se află în stadiul de 
evaluare tehnică şi financiară. 
Programul de dezvoltare urbană 
cuprinde: 
- Reabilitare palat Cultural Minerul, 
valoarea totală fiind de 
8.761.300,34 lei, contribuţia 
primăriei Lupeni fiind de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

2.380.363,01 lei. 
- Sistem de supraveghere video 
urbană, valoarea totală fiind de 
752.211,78 lei, contribuţia 
primăriei Lupeni fiind de 
167.697,90 lei. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

200.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 33.573.397,64 lei 
pentru reabilitare şi modernizare 
străzi urbane, poduri şi şosea de 
centură în municipiul Lupeni, judeţul 
Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Amendament propus de: 

Proiect inclus în lista de rezervă 
aferentă domeniului major de 
intervenţie 2.1 POR. Contribuţia 
primăriei Lupeni fiind de 
571.422,42 lei, valoarea totală a 
proiectului este de 34.144.820,06 
lei. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări.  

201.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 157.914.400 lei 
pentru Dezvoltarea Staţiunii 
Turistice Straja Lupeni, jud. 
Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Proiect depus la Direcţia 
Dezvoltare Turistică, contribuţia 
primăriei municipiului Lupeni este 
de 39.478.600 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 197.393.000 lei. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
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Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare, 

202.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 714.423lei pentru 
reabilitarea şi modernizarea Bloc D1, 
Str. Tineretului, municipiul Lupeni, 
jud. Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Există studiu de fezabilitate 
pentru acest proiect, contribuţia 
primăriei municipiului Lupeni este 
de 479.343 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 1.193.766 lei. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.   
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
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se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

203.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 714.423lei pentru 
reabilitarea şi modernizarea Bloc 
B10, Sc.1, Str. Tineretului, 
municipiul Lupeni, jud. Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

Există studiu de fezabilitate 
pentru acest proiect, contribuţia 
primăriei municipiului Lupeni este 
de 479.343 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 1.193.766 lei. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.   
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

204.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII Alocarea sumei de 714.423lei pentru Există studiu de fezabilitate Se propune respingerea 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

reabilitarea şi modernizarea Bloc M1 
– Sc.1, Str. Viitorului, municipiul 
Lupeni, jud. Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

pentru acest proiect, contribuţia 
primăriei municipiului Lupeni este 
de 479.343 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 1.193.766 lei. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.   
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

205.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 280.000 lei  
pentru modernizare strada Traian 
Vuia, municipiul Deva, jud. 
Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 

Venituri insuficiente la bugetul 
local pentru realizarea acestui 
proiect. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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dispoziţia Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
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206.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 730.000 lei  
pentru modernizare strada Nicolae 
Grigorescu, municipiul Deva, jud. 
Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Venituri insuficiente la bugetul 
local pentru realizarea acestui 
proiect. 
 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

207.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 895.000 lei  
pentru modernizare Uliţa Mare 
Cristur, municipiul Deva, jud. 
Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Venituri insuficiente la bugetul 
local pentru realizarea acestui 
proiect. 
 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

208.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 500.000 lei  
pentru modernizare strada 
Mureşului, municipiul Deva, jud. 
Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Venituri insuficiente la bugetul 
local pentru realizarea acestui 
proiect. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

209.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 3.000.000 lei  
pentru realizarea Complex Aqua 
Land - Bazine de înot şi Agrement - 
Stadion Cetate Deva, jud. 
Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 

Venituri insuficiente la bugetul 
local pentru realizarea acestui 
proiect. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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dispoziţia Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare  

210.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 465.000 lei  
pentru realizarea Bazei sportive 
Orlea în satul Sîntămăria-Orlea, 
comuna Sîntămăria-Orlea, judeţul 
Hunedoara. 

Din valoarea totală a proiectului de 
1.116.597 lei, 651.597 lei 
reprezintă contribuţia proprie 
(cofinanţarea) şi 465.000 lei 
reprezintă valoarea cererii de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
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Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

finanţare aprobată prin HG 
1524/2008 necesară demarării 
proiectului; au fost înaintate toate 
documentele solicitate, a fost 
organizată licitaţia pe SEAP, şi a 
fost atribuită. Precizăm că în 
comună nu mai există bază 
sportivă, fostul teren de fotbal fiind 
câştigat în instanţă ca urmare a unei 
cereri de retrocedare. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

211.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 525.000 lei  
pentru realizarea Bază Sportivă 
Geoagiu, judeţul Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Contribuţia primăriei Geoagiu este 
de 194.097 lei, valoarea totală a 
proiectului este de 719.097 lei. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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 urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

212.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 3.000.000 lei 
pentru amenajarea Construcţie Sală 
de Sport, comuna Băcia, judeţul 
Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Construcţia unei Săli de Sport este 
necesară pentru creşterea  calitătii  
vieţii sociale şi sănătăţii locuitorilor 
acestei comune. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
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naţională de investiţii CNI- SA. 
Suma prevăzută pentru anul 
2010 la programul pentru 
constructii locuinte si sali de 
sport se regăseşte în poziţie 
globală.  Suma prevăzută în 
poziţia globală se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului prin ordin al 
ministrului. 

213.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 642 mii lei 
necesară pentru finalizarea 
construcţiei Primăriei Coloneşti, jud. 
Bacău 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Elena Mitrea – 
PSD+PC 

Conditii inproprii de functionare, 
constructia unui sediu in locul celui 
vechi si inadecvat 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Nu există bază legală pentru 
finanţarea din bugetului 
Ministerului Dezvoltării 
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Regionale şi Turismului a acesui 
obiectiv. 

214.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 1976mii 
lei,necesara finalizarii constructiei 
sediului Primaria Margineni,Bacau. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Elena Mitrea – 
PSD+PC 
 
 

 Lucrarea este in faza de 
finalizare,iar suma este necesara 
pentru efectuarea platii la 
executant.Mentionez ca sa impus 
realizarea unei constructii 
noi,deoarece in present salariatii isi 
desfasoara activitatea in patru 
cladiri diferite. 
Cladirea Primariei este foarte mica 
de fapt casa unui fost proprietar. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Nu există bază legală pentru 
finanţarea din bugetului 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului a acesui 
obiectiv. 

215.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Repararea sediului primăriei şi a 
anexelor acesteia, com. Podu 
Turcului, jud. Bacău 
Valoare: 2000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Elena Mitrea – 

Cladirea Primariei este construita in 
anul 1952 fapt ce impune 
efectuarea lucrarilor de reparatii 
capitale si consolidare,precum si 
construirea de noi anexe in jurul 
acesteia. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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PSD+PC Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Nu există bază legală pentru 
finanţarea din bugetului 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului a acesui 
obiectiv. 

216.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 635mii lei pentru 
construirea unui Dispensar Uman in 
com.Colonesti jud.Bacau. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Elena Mitrea – 
PSD+PC 

Comuna Colonesti nu are dispensar 
iar medical de familie isi desfasoara 
activitatea intr-un spatiu inchiriat 
neadecvat.Lipsa fondurilor atat din 
partea primariei cat si a medicului 
de familie nu poate rezolva nici in 
viitor aceasta situatie. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Nu există bază legală pentru 
finanţarea din bugetului 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului a acesui 
obiectiv. 

217.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 622 mii lei 
necesară finalizării construcţiei 
Primăria Ungureni, jud. Bacău 
 
Sursa de finanţare: 

In prezent se afla intr-o cladire 
improprie,(care a apartinut fostului 
CAP)spatiu mic , conditii 
neadecvate desfasurarii activitatii 
administrative.Lucrarile au fost 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
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Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Elena Mitrea – 
PSD+PC 

sistate din lipsa fondurilor necesare 
finalizarii constructiei. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Nu există bază legală pentru 
finanţarea din bugetului 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului a acesui 
obiectiv. 

218.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Amenajare parc de joaca pentru 
copii. Rosiori-Bacau. 
Valoare:500 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Elena Mitrea – 
PSD+PC 

Inexistenta locurilor de joaca pentru 
copii. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

219.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
2.550 mii lei pentru reabilitarea 
sistemului de apă, canalizare şi 
pentru dezvoltarea serviciilor de 
salubritate pentru străzile Popoveni, 
Drumul Apelor şi Romaneşti, din 
Municipiul Craiova, judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 

Aceste străzi sunt situate în zona 
periferică a oraşului Craiova, 
nefiind reabilitate niciodată. Aceste 
străzi necesită racordarea la 
sistemul de apă şi canalizare 
precum şi dezvoltarea serviciului de 
salubritate. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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Autor: deputat Băloşin Florentin – 
PSD+PC 

Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

220.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
6.800 mii lei pentru străzile 
orăşeneşti Popoveni, Drumul Apelor 
şi Romaneşti din municipiul Craiova, 
judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: deputat Băloşin Florentin – 
PSD+PC 

Sistemul rutier este insuficient 
dezvoltat pentru intensitatea 
traficului care le tranzitează. Astfel, 
sunt necesare lucrări de 
modernizare a infrastructurii 
rutiere, facilitând în primul rând 
accesul cetăţenilor în aceste zone. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 

221.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune transferarea către 
Primăria Comunei Moieciu – udeţul 
Braşov a sumei de 106 mii lei pentru: 
Construirea captare aducţiune apă în 
Comuna Moieciu, Sat Măgura, 
Judeţul Braşov. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul global 
aprobat pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 
 
Autor: Senator Titus Corlăţean – 
PSD+PC 

Lucrările de aducţiune şi alimentare 
cu apă reprezintă o necesitate 
pentru locuitorii din satul Măgura, 
Comuna Moieciu. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea întrucât : 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
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către ordonatorul principal de 
credite. 

222.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 17.200 mii lei pentru investitia 
Partie olimpica Borsa si telegondola, 
judeţul Maramureş 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu şi se aprobă prin 
hotărâri ale Guvernului după 
aprobarea bugetului, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 
58/1998, cu modificările 
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ulterioare. 
223.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

 Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul : 
Reabilitarea termica a cladirilor de 
pe  DN 1, Municipiul Fagaras cu 
suma 8.600 mii lei  
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Autor: Deputat Gheorghe Gabor, 
PNL 
 
 

           Municipalitatea isi doreste 
includerea Municipiului Fagaras cu 
blocurile de locuinte aflate pe artera 
principala din municipiu in 
Programul de Reabilitare Termica a 
Locuintelor. 
           Mentionam ca pe toata 
lungimea arterei principale, 3,5 km, 
se afla un numar de 37 blocuri, cu 
regim de inaltime P+4, respectiv 
1.263 apartamente. 
           Numarul de locuitori din 
aceasta zona este 2.461. 
           Valoarea estimata necesara 
pentru realizarea obiectivului de 
investitii este de 8.600.000 lei 
pentru lucrari, la care se adauga 
auditul termic al cladirilor si 
proiectarea. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se asigură 
redistribuirea.  
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

224.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul : 

Cetatea Făgarasului, ansamblu 
fortificat avand caracter arhitectural 
militar specific perioadei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Responsabilitatea stabilirii 
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 Reabilitare Cetatea Fagaras cu suma 
de 80.000.mii lei 
  
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
        
Autor: Deputat Gheorghe Gabor, 
PNL 
 

medievale, unul din exemplarele 
cele mai valoroase si mai bine 
conservate de pe teritoriul 
Romaniei. Caracterul de unicat este 
dat de prezenta lacului care 
inconjoara cetatea. Ultimele lucrari 
de restaurare importante au fost 
realizate in perioada 1975-1977. 
           Municipalitatea doreste 
finantarea obiectivului de investitii 
DEZVOLTARE CULTURALA, 
TURISTICA SI ECONOMICA A 
CETATII FAGARASULUI, prin 
restaurarea si stabilirea unor 
functiuni optime pentru 
monumentul “ Cetatea 
Fagarasului”. 
           Mentionam ca, atat Cetatea 
cat si lacul din jurul cetatii se afla 
pe lista monumentelor istorice. 
CATEGORII DE LUCRARI 
Reabilitare Corp Garda Nord; 
Reabilitare Corp Garda Sud; 
Reabilitare Turn Intrare; Reabilitare 
Castel; Reabilitare Curte Exterioara 
si Interioara; Reabilitare Lac 
Cetate; Reabilitare zid incinta, 
bastioane si anexe; Retele tehnico 
edilitare si statie de pompare. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 
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Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

225.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
4.000.000 lei pentru reabilitare 
cămin cultural, comuna Gălăneşti 
Autor: deputat Mircea Duşa 
PSD+PC 

Continuare investiţie 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat:    
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Obiectivul poate fi finantat în 
cadrul programului “Program 
construire aşezăminte culturale”. 
În anul 2010, pentru finantarea 
acestui program este propusă 
suma de 20,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

226.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
4.000.000 lei pentru reabilitare 
blocuri zone miniere, oraşul Bălan 
Autor: deputat Mircea Duşa 
PSD+PC 

Continuare investiţie 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
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Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

227.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
2.500.000 lei pentru extindere 
canalizare, comuna Subcetate 
Autor: deputat Mircea Duşa 
PSD+PC 

Continuare investiţie 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea întrucât : 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

228.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
1.500.919 lei pentru locuinţe 
necesitate 35 apartamente, 
municipiul Topliţa 
Autor: deputat Mircea Duşa 
PSD+PC 

Continuare investiţie 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea întrucât : 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

229.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
2.325.000 lei pentru modernizare 
staţie epurare, municipiul Topliţa  
Autor: deputat Mircea Duşa 
PSD+PC 

Continuare investiţie 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea întrucât : 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

230.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
850.000 lei pentru construire locuinţe 
sociale 
Autor: deputat Mircea Duşa 
PSD+PC 

Continuare investiţie 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Programul pentru construcţii 
de locuinţe şi săli de sport se 
finantează din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale si Turismului. Suma 
prevăzuta pentru anul 2010 la 
programul pentru constructii 
locuinţe şi sali de sport este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
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231.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
1.460.000 lei pentru pietruire DC 
km6+600 – 10+900 Sărămaş – 
Barcani, comuna Barcani, judeţul 
Covasna. 
Autor: deputat Grama Horia  
PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

232.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
255.000 lei pentru extinderea 
alimentare cu apă în satul Barcani, 
comuna Barcani, judeţul Covasna 
Autor: deputat Grama Horia  
PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea întrucât : 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
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cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

233.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
800.000 lei pentru asfaltare DC 33A, 
comuna Vîlcele, judeţul Covasna 
Autor: deputat Grama Horia  
PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

234.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
550.000 lei pentru alimentare cu apă 
sat Hăghig, comuna Hăghig, judeţul 
Covasna. 
Autor: deputat Grama Horia  
PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 
 

235.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
550.000 lei pentru construire sală de 
sport comuna Hăghig, judeţul 
Covasna 
Autor: deputat Grama Horia  
PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
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propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

236.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
2.315.935 lei pentru alimenatre cu 
apă a localităţii Dobărlău, judeţul 
Covasna 
Autor: deputat Grama Horia  
PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
 

237.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
515.792,22 lei pentru modernizare şi 
asfaltare DC 26A 1+000-2+000 DJ 
103 B Mănăstirea Marcuş, comuna 
Dobîrlău, judeţul Covasna. 
Autor: deputat Grama Horia  
PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 
 

238.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
1.500.000 lei pentru construire sală 
de sport comuna Dobîrlău, judeţul 
Covasna  
Autor: deputat Grama Horia  
PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
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constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

239.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 1.478.088 ron 
pentru modernizare Uliţe în comuna 
Brebeni, judeţul Olt. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: deputat Bobeş Marin – PD-L 

Lucrarea cu numărul 1286 din 
25.04.2008 este executată şi 
recepţionată, astfel solicităm suma 
de 1.478.088 pentru a efectua plata 
către executant. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

240.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 10.000 ron 
Bisericii Baptiste din satul Nermiş, 
comuna Groşeni, judeţul Arad. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: deputat: Ciprian Florin Luca 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări.  

241.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 1.795.252 ron 
necesară modernizării drumului 
comunal DC 38 din comuna 
Gurahonţ, judeţul Arad 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: deputat: Ciprian Florin Luca 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 231 -

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

242.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 1.131.060 ron 
necesară alimentării cu apă a satelor 
Dulcele, Zimbru din comuna 
Gurahonţ, judeţul Arad 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: deputat: Ciprian Florin Luca 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 
 

243.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 1.400.000 ron 
necesară modernizării drumului 
comunal DC13 din comuna Archiş, 
judeţul Arad 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: deputat: Ciprian Florin Luca 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

244.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Pentru acoperirea creditelor de 
angajament contractate în anul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Anexa 3/15 
 

cu suma de 450.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Cristian 
Sorin Dumitrescu, Angel Tîlvăr, 
Nicolae Ciprian Nica şi senator 
PSD+PC: Miron Tudor Mitrea 

2009 obiectivele aprobate în cadrul 
programelor de pietruire/asfaltare a 
drumurilor şi alimentare cu apă a 
satelor. În anul 2009 investiţiile în 
drumuri şi alimentare cu apă au fost 
finanţate din credite bugetare şi 
credite de angajament, care 
trebuiau platite în prima lună din 
anul 2010. Bugetul pe 2010 pentru 
aceste două subprograme (apă şi 
drumuri) nu acoperă nici măcar 
creitel de angajament din 2009, 
pentru care sunt executate lucrările. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 421,0 mil lei 

245.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se alocă suma de 4.200.000 de lei 
pentru asfaltarea drumurilor din 
comuna Batăr, judeţul Bihor. 
 
Sursa de finanţare: din 
împrumuturile externe sau din 
fondurile destinate investiţiilor din 
bugetul ministerului. 
 
Autor: Deputat Sorin-Ioan Roman – 
Grup parlamentar al PSD+PC 

Lucrările de infrastructură rutieră 
au fost mult timp neglijate în 
această comună, nu din cauza lipsei 
de interes a edililor ci din cauza 
lipsei banilor. Demararea unor 
lucrări de modernizare ar fi o 
necesitate.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

246.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se alocă suma de 2.500.000 de lei 
pentru asfaltarea drumului din 
comuna Toboliu, localitatea 
Cheresig, jud. Bihor. 
  
Finanţarea se poate face din 
împrumuturile externe sau din 
fondurile destinate investiţiilor din 
bugetul ministerului. 
 
Autor: Deputat Sorin-Ioan Roman – 
Grup parlamentar al PSD+PC 

Fiind o comună înfiinţată de doar 
câţiva ani, investiţiile în 
infrastructură au lipsit.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

247.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se alocă suma de 1.600.000 de lei Fiind vorba de un sat aflat la Se propune respingerea 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

pentru asfaltarea drumului din 
comuna Madaras, localitatea 
Marţihaz, jud. Bihor.  
 
Finanţarea se poate face din 
împrumuturile externe sau din 
fondurile destinate investiţiilor din 
bugetul ministerului. 
 
Autor: Deputat Sorin-Ioan Roman – 
Grup parlamentar al PSD+PC 

marginea ţării a fost uitat de fiecare 
dată când a fost vorba de 
modernizări.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

248.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se alocă suma de 1.000.000 de lei 
pentru achitarea lucrărilor de 
asfaltarea drumului din comuna 
Avram Iancu, localitatea Ant, judeţul 

Lucrarea este aproape de finalizare, 
însă ultimi pasi sunt cel mai greu de 
făcut deoarece constructorul nu 
vrea să mai lucreze fără bani.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
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Bihor.  
 
Finanţarea se poate face din 
împrumuturile externe sau din 
fondurile destinate investiţiilor din 
bugetul ministerului. 
 
Autor: Deputat Sorin-Ioan Roman – 
Grup parlamentar al PSD+PC 

 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

249.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se alocă suma de 1.500.000 de lei  
pentru demararea lucrarilor la două 
blocuri ANL în comuna Cefa, judeţul 
Bihor. 
 
Finanţarea se poate face din 
împrumuturile externe sau din 

Necesarul de locuinţe pentru tineri 
a devenit o problemă şi în mediul 
rural. Fie că vorbim de fii ai satului, 
fie de profesionişti (dascăli, medici, 
etc) ce vin în mediul rural lipsa 
unei locuinţe reprezintă o problemă 
majoră.   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
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fondurile destinate investiţiilor din 
bugetul ministerului. 
 
Autor: Deputat Sorin-Ioan Roman – 
Grup parlamentar al PSD+PC 

 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

investiţii. 
- Creditele externe sunt 
prevăzute în proiectul de buget 
pe anul 2010, pe ordonatori 
principali de credite şi 
dimensionate în funcţie de 
acordurile de împrumut aprobate 
şi de limita plafonului de 
îndatorare externă, prevăzută 
pentru anul 2010, iar sumele 
stabilite pe destinaţiile din 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2010. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

250.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se alocă suma de 45.000.000 de lei  
pentru extinderea reţelei de 
canalizare în localitatăţile Cefa şi 
Inand, comuna Cefa, judeţul Bihor.  
 
Finanţarea se poate face din 

Reţeaua de canalizare în mediul 
rural este o problemă ce se 
agravează în permanenţă. Edilii 
locali au făcut eforturi pentru a 
realiza reţele de apă curentă, în 
momentul de faţă ajungându-se în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
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împrumuturile externe sau din 
fondurile destinate investiţiilor din 
bugetul ministerului.. 
 
Autor: Deputat Sorin-Ioan Roman – 
Grup parlamentar al PSD+PC 

situaţia să nu aibă unde să 
deverseze apele uzate.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Creditele externe sunt 
prevăzute în proiectul de buget 
pe anul 2010, pe ordonatori 
principali de credite şi 
dimensionate în funcţie de 
acordurile de împrumut aprobate 
şi de limita plafonului de 
îndatorare externă, prevăzută 
pentru anul 2010, iar sumele 
stabilite pe destinaţiile din 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2010. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
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alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

251.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se alocă suma de 500.000 de lei 
pentru reabilitarea căilor pietonale 
(trotuare)  din localitatea Cefa, 
comuna Cefa, judeţul Bihor. 
 
Finanţarea se poate face din 
fondurile destinate investiţiilor din 
bugetul ministerului. 
 
Autor: Deputat Sorin-Ioan Roman – 
Grup parlamentar al PSD+PC 

Pentru că de ani de zile nu s-au 
realizat lucrări de amenajare a 
căilor pietonale din localitate, şi 
pentru că nu toţi cetăţeni au 
posibilitatea financiar de a amenaja 
în faţa casei trotuarul, circulaţia 
cetăţenilor se desfăşoară cu 
greutate, uneori aceştia uzând de 
partea carosabilă pentru a se 
deplasa. Pentru siguranţa lor dar şi 
pentru normalizarea situaţiei, se 
impune o astfel de investiţie.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

252.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Titlul VI. Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice  
Titlul 51; Articol 02; Alineat 21 
 
 
 
 
 

PÂRTIE DE SCHI „BELVEDERE” 
CEAHLĂU, în valoare de 42 000 lei, 

în comuna Ceahlău, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
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Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare, 

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

Se propune alocarea sumei de 1000 
mii lei pentru Baza Sportiva in 
Orasul Slanic - Judet Prahova 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: 
Senator Sorin Serioja Chivu - 
independent 

Proiect aprobat de CL Slanic Judet 
Prahova 
Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
activităţilor sportive în comună. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

254.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
 Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 

Se propune alocarea sumei de 1000 
mii lei pentru Parc Dendrologic in 
Orasul Slanic - Judet Prahova 
 
Sursa de finanţare: 

Proiect aprobat de CL Slanic Judet 
Prahova 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
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sportive din spaţiul rural Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: 
Senator Sorin Serioja Chivu - 
independent 

Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări.  

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

Se propune alocarea sumei de 1000 
mii lei pentru Construire Sala de 
Sport cu 150 locuri in Orasul Slanic - 
Judet Prahova 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: 
Senator Sorin Serioja Chivu - 
independent 

Proiect aprobat de CL Slanic si 
depus la Compania Nationala de 
Investitii cu nr. 11496/15.09.2009 
Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
activităţilor sportive în comună. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
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naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

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

Se propune alocarea sumei de 1000 
mii lei pentru Aductiune Apa Traseu 
Brebu- Alunis- Varbilau- Slanic- 
Judet Prahova  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: 
Senator Sorin Serioja Chivu - 
independent 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
Proiect aprobat de CL Slanic- Judet 
Prahova 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

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

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru baza sportiva si sala de 
sport din sat Sirna, Comuna Sirna, 
Judet Prahova- Judet Prahova 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: 
Senator Sorin Serioja Chivu - 
independent 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
activităţilor sportive în comună. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
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naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

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

Se propune alocarea sumei de 1000 
mii lei pentru finalizarea lucrarii de 
alimentare cu apa potabila a 
localitatii Tinosu judet Prahova  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: 
Senator Sorin Serioja Chivu - 
independent 

Alocarea fondurilor pentru cele 
doua  foraje de puturi de mare 
adincime care au fost executate dar 
nu au fost cuprinse in proiectul 
initial si deci nici in caietul de 
sarcini la ofertarea si atribuirea 
contractului,fapt pentru  care nu se 
poate trece la racordarea 
rezervorului si proba de presiune 
deoarece contractantul a intrerupt 
lucrarile pentru faptul ca nu si-a 
incasat banii pe lucrarile 
suplimentare 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
 

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

Se propune alocarea restului in 
valoare de 1000 mii lei pentru 
finalizarea lucrarilor de la complexul 
sportiv format din doua terenuri de 
minifotbal, teren tennis de camp si 
parc de joaca pentru copii in comuna 
Olari, judet Prahova 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
activităţilor sportive în comună. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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dispoziţia Guvernului 
 
Autor: 
Senator Sorin Serioja Chivu - 
independent 

Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

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

Se propune alocarea sumei de 130 
mii lei pentru construire baya 
sportiva din sat Sirna, comuna Sirna, 
judet Prahova 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: 
Senator Sorin Serioja Chivu - 
independent 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
activităţilor sportive în comună. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
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sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

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

Se propune alocarea restului in 
valoare de 1000 mii lei pentru 
finalizarea lucrarilor de la complexul 
sportiv format din doua terenuri de 
minifotbal, teren tennis de camp si 
parc de joaca pentru copii in comuna 
Olari, judet Prahova 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: 
Senator Sorin Serioja Chivu - 
independent 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
activităţilor sportive în comună. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 251 -

hotarari ale Guvernului. 
 

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

Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru lucrari de alimentare 
cu gaze a institutiilor publice din 
comuna Olari, judet Prahova 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: 
Senator Sorin Serioja Chivu - 
independent 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
  
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări.  

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

Se propune alocarea sumei de 20 mii 
lei pentru amenajare teren sport in 
comuna Poienarii Burghii, judet 
Prahova 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: 
Senator Sorin Serioja Chivu - 
independent 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
activităţilor sportive în comună. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

264.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15, capitolul 5101, titlul 
20, articolul 01, alineatul 04 - 
Apă, canal şi salubritate 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
2.550 mii lei pentru reabilitarea 
sistemului de apă, canalizare şi 
pentru dezvoltarea serviciilor de 
salubritate pentru străzile: Popoveni, 
Drumul Apelor şi Romaneşti, din 
municipiul Craiova, judeţul Dolj 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC Gust 
Băloşin Florentin  

Aceste străzi sunt situate în zona 
periferică a oraşului Craiova, 
nefiind reabilitate  niciodată. 
Aceste străzi necesită racordarea la 
sistemul de apă şi canalizare 
precum şi dezvoltarea serviciului de 
salubritate. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

265.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15, capitolul 5001, titlul 
51, articolul 02, alineatul 03- 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
6.800 mii lei pentru străzile 
orăsăneşti Popoveni, Drumul Apelor 
si Romaneşti, din municipiul 
Craiova, judeţul Dolj 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC Gust 
Băloşin Florentin 

Sistemul rutier existent este 
insuficient dezvoltat pentru 
intensitatea traficului care le 
tranzitează. Astfel, sunt necesare 
lucrări de modernizare a 
infrastructurii rutiere, facilitând în 
primul rând accesul cetăţenilor în 
aceste zone. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
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266.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Reabilitare prin izolare termică a 
blocului de locuinţe socială „Casa 
Specialistului”, comuna Glodeanu 
Sărat, Judeţ Buzău = 150.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – 
PSD+PC 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

267.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Lucrări de construire – obiectiv de 
investiţii baze sportive Satele Ileana 
şi Căldăruşanca, Comuna Glodeanu 
Sărat, Judeţ Buzău = 200.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – 
PSD+PC 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.    
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
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268.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Alimentare cu apă sat Lipia, Comuna 
Merei, Judeţ Buzău = 2.814.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – 
PSD+PC 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.    
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
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269.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Alimentare cu apă sat Izvoru Dulce, 
Comuna Merei, Judeţ Buzău = 
3.819.650 lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – 
PSD+PC 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.    
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
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270.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Canalizare şi staţie epuraţie Sat 
Sărata Monteoru, Comuna Merei, 
Judeţ Buzău = 12.755.590 lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – 
PSD+PC 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea întrucât : 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

271.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 

Lucrări de construire – obiectiv de 
investiţii Sală de Sport, Sat Lipia, 
Comuna Merei, Judeţ Buzău = 
750.000 lei 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
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titlul VII alte transferuri  
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – 
PSD+PC 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.    
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

272.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Reabilitare şi extindere Sală Sport în 
Campus Şcolar, oraş Pogoanele, 
Judeţ Buzău = 833.629 lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – 
PSD+PC 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
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Senatului     globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

273.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Reabilitarea şi consolidarea Şcolii 
clasele I – VIII, Sat Glodeanu Sărat, 
Judeţ Buzău (POR – Axa prioritară 
3, 3.4 – proiect aflat la MDRT) = 
5.279.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – 
PSD+PC 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

274.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Extinderea reţelei de alimentare cu 
apă şi înfiinţare reţea de canalizare; 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 

Se propune respingerea întrucât : 
- Nu se indică sursa concretă de 
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Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

reabilitare cămin cultural Sat 
Căldăruşanca; înfiinţare centru socio 
– educaţional sat Ileana; modernizare 
drum comunal DC 35 prin 
implementare proiect M322-FEADR, 
comuna Glodeanu Sărat, Judeţ Buzău 
= 11.340.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – 
PSD+PC 

de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
- Totodată, potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
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clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
repartizeaza pe judete suma 
prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 

275.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Extindere sistem alimentare cu apă 
sat Ograzile – comuna Merei, Judeţ 
Buzău = 774.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – 
PSD+PC 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

276.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Alimentare cu apă a comunei Amaru, 
Judeţ Buzău = 8.600.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – 
PSD+PC 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

277.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Extinderea reţelei de alimentare cu 
apă, comuna Padina, Judeţ Buzău = 
4.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – 
PSD+PC 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

278.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Lucrări de construire – obiectiv de 
investiţii Sală de Sport a Şcolii nr.1, 
comuna Padina, Judeţ Buzău = 
300.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – 
PSD+PC 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

279.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Lucrări de construire – obiectiv de 
investiţii – terenuri de sport aferente 
celor 2 (doua)  şcoli, comuna Padina, 
Judeţ Buzău = 180.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
 
Amendament a fost  admis de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
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Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – 
PSD+PC 

Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
2. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
3. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

280.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
Capitol 7001 grupa 55 titul 55 
alte transferuri 

Înfiinţare reţele canalizare şi staţie 
epurare în comunele Boldu (= 4000 
mii lei) şi Costeşti (= 4000 mii lei) 
din jud. Buzău 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autor: dr Ion Vasile – senator, 
Grupul parlamentar PSD+PC  

- îmbunătăţirea calităţii vieţii 
cetăţenilor din comunele Boldu şi 
Costeşti 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
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apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

281.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
Cap 7001, Titlul 51, art 02, alin 
03 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei de 
500.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: deputat PNL Lucia Ana 
VARGA 
 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare de la 321.000 mii la 
500.000 mii datorita importantei 
deosebite a acestui subprogram, cu 
mentiunea ca nici sumele alocate in 
anul 2009 nu au fost suficiente, cu 
atat mai putin vor fi suficiente 
sumele propuse care prevad o 
scadere de 10,93% fata de anul 
precedent. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

282.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
Cap 7001, Titlul 51, art 02, alin 
20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor 
 

Se propune alocarea sumei de 
250.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: deputat PNL Lucia Ana 
VARGA 
 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare de la 100.000 mii la 
250.000 mii deoarece scaderea de 
61,26% fata de anul precedent va 
conduce la neindeplinirea 
obligatiilor asumate prin tratatul de 
aderare in ceea ce priveste 
alimentarea cu apa a populatiei, 
neputandu-se indeplini tintele 
intermediare prevazute pentru anul 
2010. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

283.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Titlul VI. Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice  
Titlul 51; Articol 02; Alineat 21 
 
 
 
 
 

PÂRTIE DE SCHI „BELVEDERE” 
CEAHLĂU, în valoare de 42 000 lei, 

în comuna Ceahlău, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare, 
 

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

Alocarea sumei de 1000 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 31, în 
lungime de 2 km, com. Bârgăoani, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DC 31 este impracticabil 
pentru transport 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

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

Alocarea sumei de 1750 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 174, 
în lungime de 3,5 km, com. 
Ghindăoani, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DC 174 este 
impracticabil pentru transport 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

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

Alocarea sumei de 600 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 150, 
în lungime de 1,2 km, com. Ceahlău, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DC 150 este 
impracticabil pentru transport 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
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2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

287.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 

Alocarea sumei de 1100 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 180, 
în lungime de 2,2 km, com. Tupilaţi, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DC 180 este 
impracticabil pentru transport 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

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

Alocarea sumei de 1500 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 76, în 

Motivaţia: DC 76 este impracticabil 
pentru transport 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

lungime de 3,0 km, com. Oniceni, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
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suma de 321,0 mil lei 
 

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

Alocarea sumei de 500 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea Străzii 
STEJARULUI, în lungime de 1,0 
km, com. Săbăoani, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Strada STEJARULUI 
este impracticabilă pentru transport 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

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

Alocarea sumei de 500 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea Străzii 
SCÂNTEII, în lungime de 0,8 km, 
com. Săbăoani, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Strada SCÂNTEII este 
impracticabilă pentru transport 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

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

Alocarea sumei de 500 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea Străzii 
SCÂNTEII, în lungime de 0,8 km, 
com. Săbăoani, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Strada SCÂNTEII este 
impracticabilă pentru transport 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 278 -

comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

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

Alocarea sumei de 6250 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 146, 
în lungime de 12,5 km, com. Hangu, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DC 146 este 
impracticabil pentru transport 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

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

Alocarea sumei de 1600 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 104, 
în lungime de 3,2 km, com. Costişa, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DC 104 este 
impracticabil pentru transport 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

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

Alocarea sumei de 2500 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea unor 
DRUMURI VECINALE, în lungime 
de 5 km, com. Bicaz Chei, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DRUMURILE 
VECINALE sunt impracticabile 
pentru transport 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

295.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

Alocarea sumei de 900 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 54, în 
lungime de 1,8 km, com. Cordun, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DC 54 este impracticabil 
pentru transport 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
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local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

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

Alocarea sumei de 3600 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 158, 
în lungime de 7,2 km, com. Pipirig, 

Motivaţia: DC 158 este 
impracticabil pentru transport 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
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Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
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297.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

Alocarea sumei de 1950 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 97, în 
lungime de 3,9 km, com. Tămăşeni, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DC 97 este impracticabil 
pentru transport 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

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

Alocarea sumei de 750 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 173, 
în lungime de 1,5 km, com. Români, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DC 173 este 
impracticabil pentru transport 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 286 -

stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

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

Alocarea sumei de 1500 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 61, în 
lungime de 3,0 km, com. Boghicea, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DC 61 este impracticabil 
pentru transport 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

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

Alocarea sumei de 2100 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 130, 
în lungime de 4,2 km, com. 
Săvineşti, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DC 130 este 
impracticabil pentru transport 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

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

Alocarea sumei de 2900 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 21, în 
lungime de 5,8 km, com. Timişeşti, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DC 21 este impracticabil 
pentru transport 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

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

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

Alocarea sumei de 600 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 155, 
în lungime de 1,2 km, com. Farcaşa, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DC 155 este 
impracticabil pentru transport 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

303.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Alocarea sumei de 1950 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 77, în 
lungime de 3,9 km, com. Valea 
Ursului, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DC 77 este impracticabil 
pentru transport 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
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Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

304.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 

Alocarea sumei de 1150 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea Străzii 
DREHUŢA, în lungime de 2,3 km, 
com. Vânători, jud. Neamţ 

Motivaţia: Strada DREHUŢA este 
impracticabilă pentru transport 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
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305.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

Alocarea sumei de 500 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 21, în 
lungime de 1,0 km, com. Tazlău, jud. 
Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DC 21 este impracticabil 
pentru transport 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

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

Alocarea sumei de 1850 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 82A, 
în lungime de 3,7 km, com. Doljeşti, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DC 82A este 
impracticabil pentru transport 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 295 -

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

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

Alocarea sumei de 2000 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 68A, 
în lungime de 4,0 km, com. Pânceşti, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DC 68A este 
impracticabil pentru transport 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

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

Alocarea sumei de 1750 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 81, în 
lungime de 3,5 km, com. Bozieni, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DC 81 este impracticabil 
pentru transport 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

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

Alocarea sumei de 1100 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 72, în 
lungime de 2,1 km, com. Bozieni 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DC 72 este impracticabil 
pentru transport 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

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

Alocarea sumei de 4000 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 91, în 
lungime de 8,0 km, com. Trifeşti, 
jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DC 91 este impracticabil 
pentru transport 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

311.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
 
Anexa 3/15 
Cap 7001, Titlul 65, art 02, 
Cheltuieli aferente programelor 
cu finantare rambursabila 

Se propune alocarea sumei de 
250.000 mii  lei 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare de la 172.310 mii la 
250.000 mii deoarece scaderea de 
59,41% fata de anul precedent va 
conduce la neindeplinirea 
obligatiilor asumate prin tratatul de 
aderare . 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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Autor: deputat PNL Lucia Ana 
VARGA 

 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

312.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
 
Anexa 3/15 
 

 Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul : 
Reabilitarea termica a cladirilor de 
pe  DN 1, Municipiul Fagaras cu 
suma 8.600 mii lei  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autor: Deputat Gheorghe Gabor, 
PNL 
 

           Municipalitatea isi doreste 
includerea Municipiului Fagaras cu 
blocurile de locuinte aflate pe artera 
principala din municipiu in 
Programul de Reabilitare Termica a 
Locuintelor. 
           Mentionam ca pe toata 
lungimea arterei principale, 3,5 km, 
se afla un numar de 37 blocuri, cu 
regim de inaltime P+4, respectiv 
1.263 apartamente. 
           Numarul de locuitori din 
aceasta zona este 2.461. 
           Valoarea estimata necesara 
pentru realizarea obiectivului de 
investitii este de 8.600.000 lei 
pentru lucrari, la care se adauga 
auditul termic al cladirilor si 
proiectarea. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
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Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

313.  Anexa 3/15  Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 

Capitolul 5001, Titlul VI, art.1, 
alin.32 – Reabilitarea termică a 
clădirilor de locuit – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru reabilitarea termică a 
20 de clădiri de locuit din Municipiul 
Galaţi cu suma de 20000 mii lei. 
 
Autor:  
deputat Ciucă Liviu Bogdan  
deputat Pâslaru Florin 
Grupul Parlamentar PSD+PC 

Pentru continuarea lucrărilor de 
reabilitare a clădirilor de locuit din 
Municipiul Galaţi. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.   
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

314.   Se propune suplimentarea sumelor Necesitatea alocării sumelor Se propune respingerea 
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Anexa 3/15  Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
 
 
Capitolul 5001, Titlul VI, art.2, 
alin.4 – Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport – Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  

alocate în cadrul programului pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de sport 
cu suma de 10 mil. lei în vederea 
continuării lucrărilor de construcţie a 
Sălii Sporturilor din Galaţi.  
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor:  
deputat Ciucă Liviu Bogdan  
deputat Pâslaru Florin 
Grupul Parlamentar PSD+PC 

prevazute în amendament  pentru 
Sala Sporturilor din Muncipiul 
Galaţi se impune deoarece în 2007 
au fost demarate lucrarile de 
construcţie, iar până în prezent fiind 
finalizată doar fundaţia, din lipsă de 
fonduri lucările un au mai 
continuat. Obiectivul fiind unul 
importat pentru mişcarea sportivă 
galaţeană.  
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului intrucat 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
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315.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale  şi  
Turismului 
 

Reparaţie pod com. Bărăşti Jud. 
Olt – Popeşti – 200 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. În amendament este propusă 
finantarea unor acţiuni pentru 
care nu există temei legal de 
finantare de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului. Alocarea fondurilor 
pentru dezvoltarea infrastructuri 
rurale se face în baza Ordonanţei 
Guvernului nr.7/2006, privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, sumele repartizându-se 
prin hotărâri ale Gvernului 
2.. Potrivit art. 30 din Legea nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

316.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale  şi  
Turismului 

Dalare   şanţuri  şi  pietruiere 
drumuri  com. Făgeţelu  Jud. 
Olt – 200 
 
Sursa de finanţare: 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
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Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 
 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
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suma de 321,0 mil lei 
317.  Anexa 3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale  şi  
Turismului 
 

Modernizare DC 37  com. 
Grojdibodu Jud. Olt – 1700 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

318.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale  şi  
Turismului 
 

Betonare   drum comunal  com.  
Milcov Jud. Olt – 2000 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

319.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale  şi  
Turismului 
 

Modernizare drum  comunal  
com. Obârşia Jud. Olt – 11000 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

320.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale  şi  
Turismului 
 

Reparaţie pod din  beton com. 
Oporelu Jud. Olt – 100 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Iniţiatorii: 
 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. În amendament este propusă 
finantarea unor acţiuni pentru 
care nu există temei legal de 
finantare de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului. Alocarea fondurilor 
pentru dezvoltarea infrastructuri 
rurale se face în baza Ordonanţei 
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deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 
 

Guvernului nr.7/2006, privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, sumele repartizându-se 
prin hotărâri ale Gvernului 
2.. Potrivit art. 30 din Legea nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

321.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale  şi  
Turismului 

Modernizare drumuri  
comunale  com. Perieţi  Jud. Olt 
– 1000 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

322.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale  şi  
Turismului 
 

Betonare drum comunal com. 
Pleşoiu Jud. Olt – 1000 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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PARLAMENTAR PSD 
 

Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

323.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale  şi  
Turismului 

Pietruire drumuri com. Seaca 
Jud. Olt – 200 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
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 Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

324.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale  şi  
Turismului 
 

Modernizare  drumuri com. 
Deveselu Jud. Olt – 400 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

325.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale  şi  
Turismului 

Modernizare  drumuri  
comunale   com. Strejeşti  Jud. 
Olt  - 150 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

326.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale  şi  
Turismului 
 

Amenajare  şi   modernizare  
com. Şerbăneşti Jud. Olt – 150 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

327.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale  şi  
Turismului 
 

Pietruire  drumuri com. Tia 
Mare Jud. Olt  - 100 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 
 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

328.  Anexa 3/15 Ministerul Reabilitare şi  modernizare DC  Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale  şi  
Turismului 

106 com. Văleni  Jud. Olt – 
1500 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 

amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

329.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale  şi  
Turismului 

Asfaltare drumuri  comunale 
com. Verguleasa Jud. Olt – 100 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

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

Alocarea sumei de 5.000.000 lei 
pentru  repararea şi modernizarea 
străzilor din municipiul Orăştie, 
judeţul Hunedoara. 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Datorită deteriorării şi lipsei de 
investiţii, străzile municipiului 
Orăştie necesita lucrări urgente de 
reparatii şi modernizare. 
 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Nu există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului a 
acestui obiectiv. 

331.  Legea bugetului de stat pe 2010 Alocarea sumei de 500.000 lei pentru Extinderea retelei de canalizare Se propune respingerea întrucât : 
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Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

extindere canalizare menajeră strada 
Tîrgului Moţilor din municipiul 
Orăştie, judeţul Hunedoara. 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

menajeră in această zona creeaza 
premisele realizarii unei etape 
importante in directia protectiei 
mediului si de respectare a 
normelor privind sanatatea publica. 
 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

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

Alocarea sumei de 500.000 lei pentru 
extindere canalizare menajeră strada 
Gării din municipiul Orăştie, judeţul 

Extinderea retelei de canalizare 
menajeră in această zona creeaza 
premisele realizarii unei etape 

Se propune respingerea întrucât : 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
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 Hunedoara. 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

importante in directia protectiei 
mediului si de respectare a 
normelor privind sanatatea publica. 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

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

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

Acest proiect se află în stadiul de 
evaluare tehnică şi financiară. 
Programul de dezvoltare urbană 
cuprinde: 
- Reabilitare palat Cultural Minerul, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
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Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

valoarea totală fiind de 
8.761.300,34 lei, contribuţia 
primăriei Lupeni fiind de 
2.380.363,01 lei. 
- Sistem de supraveghere video 
urbană, valoarea totală fiind de 
752.211,78 lei, contribuţia 
primăriei Lupeni fiind de 
167.697,90 lei. 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Nu există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului a 
acestui obiectiv. 

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

Alocarea sumei de 33.573.397,64 lei 
pentru reabilitare şi modernizare 
străzi urbane, poduri şi şosea de 
centură în municipiul Lupeni, judeţul 
Hunedoara. 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Proiect inclus în lista de rezervă 
aferentă domeniului major de 
intervenţie 2.1 POR. Contribuţia 
primăriei Lupeni fiind de 
571.422,42 lei, valoarea totală a 
proiectului este de 34.144.820,06 
lei. 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Nu există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului a 
acestui obiectiv. 
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335.  Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 157.914.400 lei 
pentru Dezvoltarea Staţiunii 
Turistice Straja Lupeni, jud. 
Hunedoara. 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Proiect depus la Direcţia 
Dezvoltare Turistică, contribuţia 
primăriei municipiului Lupeni este 
de 39.478.600 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 197.393.000 lei. 
 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
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Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare, 

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

Alocarea sumei de 714.423lei pentru 
reabilitarea şi modernizarea Bloc D1, 
Str. Tineretului, municipiul Lupeni, 
jud. Hunedoara. 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Există studiu de fezabilitate 
pentru acest proiect, contribuţia 
primăriei municipiului Lupeni este 
de 479.343 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 1.193.766 lei. 
 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.   
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

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

Alocarea sumei de 714.423lei pentru 
reabilitarea şi modernizarea Bloc 
B10, Sc.1, Str. Tineretului, 
municipiul Lupeni, jud. Hunedoara. 

Există studiu de fezabilitate 
pentru acest proiect, contribuţia 
primăriei municipiului Lupeni este 
de 479.343 lei, valoarea totală a 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
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Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

proiectului fiind de 1.193.766 lei. 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.   
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

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

Alocarea sumei de 714.423lei pentru 
reabilitarea şi modernizarea Bloc M1 
– Sc.1, Str. Viitorului, municipiul 
Lupeni, jud. Hunedoara. 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Există studiu de fezabilitate 
pentru acest proiect, contribuţia 
primăriei municipiului Lupeni este 
de 479.343 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 1.193.766 lei. 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.   
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

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

Alocarea sumei de 280.000 lei  
pentru modernizare strada Traian 
Vuia, municipiul Deva, jud. 
Hunedoara. 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Venituri insuficiente la bugetul 
local pentru realizarea acestui 
proiect. 
 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Nu există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului a 
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acestui obiectiv. 
340.  Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 730.000 lei  
pentru modernizare strada Nicolae 
Grigorescu, municipiul Deva, jud. 
Hunedoara. 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Venituri insuficiente la bugetul 
local pentru realizarea acestui 
proiect. 
 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Nu există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului a 
acestui obiectiv. 

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

Alocarea sumei de 895.000 lei  
pentru modernizare Uliţa Mare 
Cristur, municipiul Deva, jud. 
Hunedoara. 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Venituri insuficiente la bugetul 
local pentru realizarea acestui 
proiect. 
 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Nu există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului a 
acestui obiectiv. 

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

Alocarea sumei de 500.000 lei 
pentru modernizare strada 
Mureşului, municipiul Deva, jud. 
Hunedoara. 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Venituri insuficiente la bugetul 
local pentru realizarea acestui 
proiect. 
 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Nu există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului a 
acestui obiectiv. 

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

Alocarea sumei de 3.000.000 lei  
pentru realizarea Complex Aqua 
Land - Bazine de înot şi Agrement - 
Stadion Cetate Deva, jud. 
Hunedoara. 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

Venituri insuficiente la bugetul 
local pentru realizarea acestui 
proiect. 
 
 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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 repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare, 

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

Alocarea sumei de 465.000 lei  
pentru realizarea Bazei sportive 
Orlea în satul Sîntămăria-Orlea, 
comuna Sîntămăria-Orlea, judeţul 
Hunedoara. 

Din valoarea totală a proiectului de 
1.116.597 lei, 651.597 lei 
reprezintă contribuţia proprie 
(cofinanţarea) şi 465.000 lei 
reprezintă valoarea cererii de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
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Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

finanţare aprobată prin HG 
1524/2008 necesară demarării 
proiectului; au fost înaintate toate 
documentele solicitate, a fost 
organizată licitaţia pe SEAP, şi a 
fost atribuită. Precizăm că în 
comună nu mai există bază 
sportivă, fostul teren de fotbal fiind 
câştigat în instanţă ca urmare a unei 
cereri de retrocedare. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRL.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

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

Alocarea sumei de 525.000 lei  
pentru realizarea Bază Sportivă 
Geoagiu, judeţul Hunedoara. 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Contribuţia primăriei Geoagiu este 
de 194.097 lei, valoarea totală a 
proiectului este de 719.097 lei. 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRL.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

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

Alocarea sumei de 3.000.000 lei 
pentru amenajarea Construcţie Sală 
de Sport, comuna Băcia, judeţul 
Hunedoara. 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Construcţia unei Săli de Sport este 
necesară pentru creşterea  calitătii  
vieţii sociale şi sănătăţii locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
Suma prevăzută pentru anul 
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2010 la programul pentru 
constructii locuinte si sali de 
sport se regăseşte în poziţie 
globală.  Suma prevăzută în 
poziţia globală se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului prin ordin al 
ministrului. 

347.  

Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Pietruire DC 23 km 6+600 – 10+900 
Sărămaş – Barcani, comuna Barcani, 
judeţul Covasna 
 
-1.460.000 lei 
 
Autor: dl. Grama Horia – Deputat + 
GRUP PARLAMENTAR PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

348.  

Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Extindere alimentare cu apa in satul 
Barcani, comuna Barcani, judeţul 
Covasna 
 
- 255.000 lei 
 
Autor: dl. Grama Horia – Deputat + 
GRUP PARLAMENTAR PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

349.  

Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Asfaltare DC 33A, comuna Vîlcele, 
judeţul Covasna  
 
- 800.000 lei 
 
Autor: dl. Grama Horia – Deputat + 
GRUP PARLAMENTAR PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

350.  

Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Alimentare cu apă sat Hăghig, 
comuna Hăghig, judeţul Covasna 
- 550.000 lei 
 
Autor: dl. Grama Horia – Deputat + 
GRUP PARLAMENTAR PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
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2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

351.  

Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Construire Sala de sport comuna 
Hăghig, judeţul Covasna 
 
-550.000 lei 
 
Autor: dl. Grama Horia – Deputat + 
GRUP PARLAMENTAR PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 338 -

naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
4. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”  

352.  

Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Alimentare  cu apa a localitatii 
Dobîrlău, judeţul Covasna 
 
-2.315.935 lei 
 
Autor: dl. Grama Horia – Deputat 
PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

353.  

Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Modernizare şi asfaltare D.C.26A 
1+000-2+000 DJ 103 B Manastirea 
Marcuş, comuna Dobîrlău, judeţul 
Covasna 
 
-515.792,22 lei 
 
Autor: dl. Grama Horia – Deputat 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
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PSD+PC aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

354.  

Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Construire Sala de sport comuna 
Dobîrlău, judeţul Covasna 
 
- 1.500.000 lei 
 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
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Autor: dl. Grama Horia – Deputat 
PSD+PC 

aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
4. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

355.  Anexa  3/15  –  Ministerul  
Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Alocarea sumei de  500.000
 RON Căminului    
Cultural din localitatea 
Urluia, comuna Adamclisi, ju

Autor: Deputat PSD Ileana 
Cristina Dumitrache + 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD - PC 

Obiectiv investiţii. Reabilitare 
clădire.  Sursa  de  finanţare: 
Fondul de rezervă al 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

356.  Anexa  3/15  –  Ministerul  
Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Alocarea sumei de 500.000
 RON 
Căminului   Cultural  din
 localitatea Conacu, c

Obiectiv investiţii. Reabilitare 
clădire. Sursa de finanţare: Fondul
 de rezervă al 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 343 -

urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

357.  Anexa  3/15  –  Ministerul  
Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Alocarea sumei de 530.000
 RON 
Căminului Cultural din
 comuna 
Independenţa, jud. Constanţa 

Obiectiv  investiţii.  Extindere 
şi modernizare clădire. Sursa de
 finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
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118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

358.  Anexa  3/15  –  Ministerul  
Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Alocarea sumei de 500.000
 RON 
oraşului Cernavodă, jud.
 Constanţa pentru 
refacerea casei de cultură. 

Obiectiv investiţii. Reabilitare 
clădire. Sursa de finanţare: Fondul
 de rezervă al 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
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modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

359.  MINISTERUL 
DEZVOLTARII 
REGIONALE SI 
TURISMULUI  
Anexa3/15   

- subprogramul 
pietruirea reabilitarea 
si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes 
local clasificate 

- Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului cu 
suma de 450.000 mii lei.  
 
AUTORI: 
Deputat Cristian Sorin 
Dumitrescu ,Senator Miron 
Tudor Mitrea, Deputat Angel 
Tîlvăr Deputat Nicolae Ciprian 
Nica + GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC 
 

Pentru acoperirea creditelor de 
angajament contractate in anul 
2009 obiectivele aprobate in cadrul 
programelor de pietruire/asfaltare a 
drumurilor si alimentare cu apa a 
satelor. În anul 2009, investitiile in 
drumuri si alimentare cu apa au fost 
finantate din credite bugetare si 
credite de angajament, care 
trebuiau platite in prima luna din 
anul 2010. 
Bugetul pe 2010 pentru aceste doua 
subprograme (apa si drumuri) nu 
acopera nici macar creditele de 
angajament din 2009, pentru care 
sunt executate lucrarile. 
Sursă de finanţare:  
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

360.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind 
pietruirea,, reabilitarea , 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 20.000 mii lei pentru reabilitare 
reţea stradală în municipiul Baia 
Mare 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

361.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind 
pietruirea,, reabilitarea , 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 1.000 mii lei reabilitare reţea 
stradală în oraşul Vişeu de Sus, 
judeţul Maramureş 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

362.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune suplimentarea cu suma Amendament a fost  admis de Se propune respingerea 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind 
pietruirea,, reabilitarea , 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

de 300 mii lei reabilitare reţea 
stradală in localitatea Bârsana, 
judeţul Maramureş 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

363.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare 
precum si a statiilor de tratare  a 
apei potabile  si a apei uzate 

Se propune alocarea  sumei de 200 
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului ,,Reabilitare sistem apa 
si canal” in orasul Baile 
Govora,judeţul Valcea. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian 
Buican 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

Se propune respingerea întrucât : 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
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liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

364.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/02, Titlul 6 – 
transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art 01, 
alin 32 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
 
Se propune alocarea sumei de 
4.400.000 lei pentru obiectivul 
„Reabilitare termică 9 blocuri 
locuinţe”, oraş Bimbeşti-Jiu, jud. 
Gorj.. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 

Sumă solicitată pentru finalizare 
asigurare cofinanţare. În derulare 
achiziţiile de lucrări pentru bloc. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

365.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/02, Titlul 6 – 
transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, 
Art. 02, alin. 20, Subprograme 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea cu suma de 
400.000 lei pentru obiectivul 
„Alimentare cu apă sat Pojogeni”, 
oraş Târgu Cărbuneşti, jud. Gorj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Autori: 

Investiţia „Alimentare cu apă sat 
Pojogeni” este o lucrare cu 
finanţare CNI şi Consiliul local Tg. 
Cărbuneşti, lucrarea este deja 
licitată cu data de finalizare an 
2010 iar contribuţia bugetului local 
al oraşului Tg. Cărbuneşti este de 
400.000. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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Deputat PNL - Dan Morega Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

366.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

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

Motivaţia: DC 180 este 
impracticabil pentru transport 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

367.   
Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 

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

Motivaţia: DC 181 este 
impracticabil pentru transport 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
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Alineat 3 finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

368.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

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

Motivaţia: DC 21 este impracticabil 
pentru transport 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
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local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

369.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 2500 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 127, 
în lungime de 5,0 km, com. Piatra 

Motivaţia: DC 127 este 
impracticabil pentru transport 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
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Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

Şoimului, jud. Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
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370.  Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Anexa 3/15 
 

Se solicită investiţie nouă de 
cofinanţare în valoare de 1,2 
milioane lei, la obiectivul: 
CENTRUL CULTURAL-
SPORTIV AL CROAŢILOR DIN 
ROMÂNIA,  jud. Caraş-Severin, 
com. Caraşova, localitatea Caraşova. 
 

Suma este necesară pentru că : 
Obiectivul este proiectat cu: 
-  o sală polivalentă cu 500 de 
locuri, destinată intrecerilor 
sportive  
-  o scenă pentru manifestărilor 
cultural-artistice; 
-  spaţii amplasate pe trei nivele 
pentru: 

- exponate muzeistice 
privind cultura 
materiale şi 
elemente de 
etnografie 

- spaţii de 
documentare 
etnogreafică 

- o bibliotecă; 
- spaţii cu exponate 

foto şi pictură 
inspirată din mediul 
comunităţii croate; 

 
 Date tehnico-economice:     

1. Suprafaţă 
totală 
construită =  
3.500 mp 

2. Suprafaţă 
etnografie       
=   1.500 mp 

3. Suprafaţă 
polivalentă      

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
2. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
3. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
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=   1.000 mp 
4. Suprafaţă 

anexe           
=   1.000 mp 

5. Valoarea 
proiectată        
=   
7.milioane 

 
 
 
 

 
Sursa de finanţare: din fondurile 
externe nerambursabile. 
 

 
 

371.    
Anexa 3/15, Capitolul 87.01 “Alte 

actiuni economice”, titlul VI 
“Transferuri între unitãti ale 

administratiei publice”, Transferuri 
de capital, “Transferuri de la 

bugetul de stat către bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 

investitii în turism” 
 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Anexa 3/15, Capitolul 

87.01 “Alte actiuni economice”, 
titlul VI “Transferuri între unitãti ale 
administratiei publice”, Transferuri 

de capital, “Transferuri de la bugetul 
de stat către bugetele locale pentru 

realizarea obiectivelor de investitii în 
turism”  cu suma de 100.000 RON 

pentru realizarea obiectivului 
„Amenajare Strand Termal Neptun  
din Municipiul Arad – proiectare şi 

construire pasarelă” 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului  pentru realizarea 

Starandului Termal Neptun din 
Municipiul Arad - construire 

pasarelă. 
Sursa de finanţare : fondul de 

rezervă la dispoziţia guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Responsabilitatea stabilirii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 359 -

Deputat PD-L : Adrian Henorel Niţu 
 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare, 
 

372.  Ministerul  Dezvoltării regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2010 astfel : 
 
 
 
- pentru asfaltarea drumului comunal 
din localitatea Rândunica, jud.Tulcea 
cu suma de 3.045  mii lei. 

Suma este necesară pentru lucrările 
de asfaltare a actualului drum 
comunal 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr. 3/15,  cu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru construirea 
acestui edificiu, Proiectul fiind 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat:    
1. Nu se indică sursa concretă de 
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suma de 1.000.000 RON pentru:  
- Constructie Camin Cultural 

Beresti Tazlau, judeţul Bacău 
 
 

declarat eligibil în cadrul 
Programului Naţional de 
construire de aşezăminte 
culturale în mediul rural cu un 
punctaj  de 98p. din 100p. posibile. 
Mentionam ca in comună, cu o 
populatie de 6.000 locuitori nu este 
nici un CAMIN CULUTRAL 
FUNCŢIONAL, chiar dacă  satul 
Tescani face parte din această 
comună. 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului. 
 

finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
2. Obiectivul poate fi finantat în 
cadrul programului “Program 
construire aşezăminte culturale”. 
În anul 2010, pentru finantarea 
acestui program este propusă 
suma de 20,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

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

- Reabilitare Cămin Cultural 
Enăcheşti, com. Bereşti 
Tazlău, jud. Bacău – acoperiş; 
grupuri sanitare. Valoare : 
200.000 lei. 

- Au fost demarate lucrrări de 
reabilitare prvind consolidarea 
clădirii în anul 2009. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat:    
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Obiectivul poate fi finantat în 
cadrul programului “Program 
construire aşezăminte culturale”. 
În anul 2010, pentru finantarea 
acestui program este propusă 
suma de 20,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia globală 
şi se detaliază pe obiective de 
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către ordonatorul principal de 
credite. 

375.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
 
Anexa 3/15 

Alocarea sumei de 622 mii lei 
necesară finalizării construcţiei 
Primăria Ungureni, jud. Bacău 

In prezent se afla intr-o cladire 
improprie,(care a apartinut fostului 
CAP)spatiu mic , conditii 
neadecvate desfasurarii activitatii 
administrative.Lucrarile au fost 
sistate din lipsa fondurilor necesare 
finalizarii constructiei. 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozitia guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

376.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
 
Anexa 3/15 

Alocarea sumei de 642 mii lei 
necesară pentru finalizarea 
construcţiei Primăriei Coloneşti, jud. 
Bacău 

Conditii inproprii de functionare, 
constructia unui sediu in locul celui 
vechi si inadecvat 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozitia guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

377.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
 
Anexa 3/15 

Alocarea sumei de 1976mii 
lei,necesara finalizarii constructiei 
sediului Primaria Margineni,Bacau. 
 
 

 Lucrarea este in faza de 
finalizare,iar suma este necesara 
pentru efectuarea platii la 
executant.Mentionez ca sa impus 
realizarea unei constructii 
noi,deoarece in present salariatii isi 
desfasoara activitatea in patru 
cladiri diferite. 
Cladirea Primariei este foarte mica 
de fapt casa unui fost proprietar. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozitia guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
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bugetul autorităţilor locale. 
 

378.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Construcţie sală sport centru Asău, 
jud. Bacău 
Valoare: 10000 RON 

Nu există sală de sport Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Suma destinată Programului  
Construcţii Săli de sport este 
aprobată in pozitie globala, sumă 
ce se detaliaza pe obiective prin 
liste separate de ordonatorul 
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principal de credite. 
379.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 
Construcţie cămin Cultural Bartea, 
com. Asău, jud. Bacău 
Valoare: 15000 RON 

Nu există Cămin Cultural Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
 

380.  Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
Anexa 3/15 

(O7-2006 cap1,sect 
2,art.4,lit.e 

Se propune finantarea executarii 
lucrarilor pentru finalizarea 
constructiei Baza Sportiva 
multifunctionala Rosiori-
Bacau.Valoare necesara:595mii lei 

Lucrarile au fost sistate din lipsa 
fonduri. 
Baza Sportiva este necesara 
desfasurarii activitatilor sportive pe 
care tinerii din  le desfasoara. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
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Program de dezvoltarea 
infrastructurii si a unor baze sport 

din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

381.  Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
Anexa 3/15 

(O7-2006 cap1,sect 
2,art.4,lit.e 
Program de dezvoltarea 
infrastructurii si a unor baze sport 

Se propune alocarea sumei de 
1700mii lei pentru constructie Sala 
de sport Margineni Bacau. 
 
 
 
Autori:Senator Elena Mitrea 

Deputat PSD Antochi 
Gheorghe 

Proiect pe O7-2006,,Programul de 
dezvoltarea infrastructurii si a unor 
baze sportive din mediu 
rural.”Motivatie:Inexistenta unei 
baze sportive,desi exista foarte 
multe solicitari.Constructia unei 
Sali de sport va asigura 
beneficiarilor locul potrivit pentru 
desfasurarea unor activitati in 
echipa sau pentru antrenament 
individual.Sursa:Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
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localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
4. Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului inscris in 
proiectul de buget pe anul 2010  
se va utiliza pentru finantarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevazute aparute in cursul 
exercitiului bugetar pe baza de 
hotarare de guvern conform 
prevederilor art. 30(2) din Legea 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

382.  Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
Anexa 3/15 

(O7-2006 cap1,sect 
2,art.4,lit.e 
Program de dezvoltarea 
infrastructurii si a unor baze sport 

Se propune alocarea  sumei de200mii 
lei necesara infiintarii sistemului de  
alimentare cu apa in sat 
Glodosoare,com.Secuieni,jud,Bacau.
Autor:Senator PSD Elena Mitrea 

Se impune ca necesitate stringenta 
realizarea acestui obiectiv. Apa 
folosita in gospodarii ,nu numai,de 
cei mai multi chiar si pentru 
consum propriu este adusa cu 
cisternele de catre autoritatea locala 
din raul Siret si prezinta pericol de 
imbolnaviri. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

383.  Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
Anexa 3/15 

(O7-2006 cap1,sect 
2,art.4,lit.e 
Program de dezvoltarea 
infrastructurii si a unor baze 
sportive in mediu rural) 

Se propune suplimentarea  bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 250mii 
lei,suma necesara reabilitarii si 
modernizarii Salii Polivalente oras 
Buhusi Bacau,in suprafata de 
1006mp necesara desfasurarii 
activitatilor  
sportive:handball,box,karate. 

Constructia este realizata in 1983 si 
se impune  executia unor lucrari de 
reparare ,reabilitare.Mentionez ca 
in perioada 1984-1989 Sala 
Polivalenta gazduia desfasurarea 
etapelor  din Campionatul National 
de Handbal Feminin-Divizia A. 
In present elevi si tineri au reluat 
traditia ceea ce impune asigurarea 
unor conditii   adecvate.Sursa de 
finantare:Bugetul Administratiei 
Prezidentiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
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obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

384.  Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
Anexa 3/15 

(O7-2006 cap1,sect 
2,art.4,lit.e 
Program de dezvoltarea 
infrastructurii si a unor baze sport 

Se propune alocarea  sumei de200mii 
lei necesara infiintarii sistemului de  
alimentare cu apa in sat 
Glodosoare,com.Secuieni,jud,Bacau.
Autor:Senator PSD Elena Mitrea 

Se impune ca necesitate stringenta 
realizarea acestui obiectiv. Apa 
folosita in gospodarii ,nu numai,de 
cei mai multi chiar si pentru 
consum propriu este adusa cu 
cisternele de catre autoritatea locala 
din raul Siret si prezinta pericol de 
imbolnaviri. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

385.  Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
Anexa 3/15 

(O7-2006 cap1,sect 
2,art.4,lit.e 
Program de dezvoltarea 
infrastructurii si a unor baze sport 

 
Solicita alocarea sumei de 
2779959,83 lei pentru realizarea 
proiectului de alimentare cu apa a 
localitatii Colonesti Bacau. 

Lipsa apei  este o problema majora 
pentru comunitate.Panza freatica 
este slaba in zona si pentru ca apa 
este cel mai elementar lucru in 
existenta omului si de neinlocuit ,se 
impune necesitatea relizarii acestui 
proiect la Colonesti. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

386.  Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
Anexa 3/15 

(O7-2006 cap1,sect 
2,art.4,lit.e 
Program de dezvoltarea 
infrastructurii si a unor baze sport 

Se propune solicitarea de finantare in 
valoare de 3187542,56 lei a 
proiectului de canalizare si epurare a 
apei uzate in loc.Colonesti-Bacau. 

 Solicit aprobarea acestui 
amendament pentru rezolvarea 
problemelor care le creeaza lipsa 
apei potabile.Inexistenta canalizarii 
a dus la infestarea pazei freatice cu 
nitrati si nitriti. 

Se propune respingerea întrucât : 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
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şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

387.  Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
Anexa 3/15 

(O7-2006 cap1,sect 
2,art.4,lit.e 
Program de dezvoltarea 
infrastructurii si a unor baze sport 

Se solicita alocarea sumei de 250mii 
lei pentru finalizare retea put forat la 
mare adancime,localitatea Colonesti-
Bacau. 
 

Suma solicitata este necesara pentru 
continuarea lucrarilor pentru 
racardarea la reteaua de apa si 
dotarea cu pompe.Forajul pentru 
put s-a relizat inca din anul 2007,iar 
lipsa fondurilor a dus la sistarea 
lucrarii. 

Se propune respingerea întrucât : 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
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publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

388.  Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
Anexa 3/15 

(O7-2006 cap1,sect 
2,art.4,lit.e 
Program de dezvoltarea 
infrastructurii si a unor baze sport 

Se solicita suma de 1932 mii lei 
necesarafinalizarii lucrarii de 
alimentare cu apa a localitatilor 
Bibiresti,Tociloasa,Garla 
Anei,Botesti,Viforeni si extindere in 
sat Ungereni-Bacau. 

Lucrarea este inceputa si se impune 
a fi finalizata in scopul asigurarii 
unor conditii sporite indispensabile 
unui trai decent, intr-o comunitate 
decenta 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

389.  Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
Anexa 3/15 

(O7-2006 cap1,sect 
2,art.4,lit.e 
Program de dezvoltarea 
infrastructurii si a unor baze sport 

Se solicita alocarea sumei de 2200 
mii lei necesara infiintarii sistemului 
de alimentare cu  apa potabila in 
localitatile Contesti si Valea  Nacului 
din com.Sascut jud.Bacau.  

Este necesar realizarea cat mai 
rapida a acestui proiect datorita 
situatiei neadecvate zilelor 
noastre.Aici exista fantani cu 
adancimi de 45-50 m care au secat 
.Localnicii isi procura apa din 
fantani de adancime 
mica,neacoperite,situate in distante 
mari in butoaie transportate cu care 
trase de animale.Exista un pericol 
pentru sanatatea copiilor  dar si 
adultilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

390.  Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
Anexa 3/15 

(O7-2006 cap1,sect 
2,art.4,lit.e 
Program de dezvoltarea 
infrastructurii si a unor baze sport 

Se solicita suma de 262 mii lei 
pentru finalizare proiect Canalizare 
sistatie de pompare satele Margineni 
si Barati,com.Margineni-Bacau. 

Suma este necesara pentru 
finalizarea lucrarilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

391.  Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
Anexa 3/15 

(O7-2006 cap1,sect 
2,art.4,lit.e 
Program de dezvoltarea 
infrastructurii si a unor baze sport 

Se solicita alocarea sumei de 85 mii 
lei pentru finalizare proiect 
Alimentare cu apa Margineni Bacau. 

Suma este necesara pentru 
finalizarea lucrarilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

392.  Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
Anexa 3/15 

(O7-2006 cap1,sect 
2,art.4,lit.e 
Program de dezvoltarea 
infrastructurii si a unor baze sport 

Se solicita suma de 6000mii lei 
pentru proiect Alimentare cu apa sat 
Cabesti-P.Turcului-Bacau 

Nu exista sursa de apa in zona. Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 378 -

2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

393.  Ministerul 
Dezvoltarii regionale si Locuintei 
 
Anexa 3/15 
 
 
 

Amenajare parc de joaca pentru 
copii.Rosiori-Bacau. 
Valoare:500mii lei. 

Inexistenta locurilor de joaca pentru 
copii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva la dispoziţia guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 379 -

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

394.  Suma se introduce la Anexa 3/15 
de la Ministerul Dezvoltarii 
Regionale  si Turismului,  
capitolul 70.01 –LOCUINTE, 
SERVICII SI DEZVOLTARE 
PUBLICA 
 

Alocarea sumei de 400.000 lei pentru 
pentru construcţia sediului Studioului 
TVR Iaşi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este necesara acordarea banilor 
pentru ridicarea construcţiei  
deoarece la această oră 
StudioulTVR Iaşi este singura 
structură din SRTV care  stă cu 
chirie la o altă instituţie, în condiţii 
improprii de desfăşurare a 
activităţii 
Spaţiile, ca suprafaţă şi utilitate, nu 
sunt ceea ce trebuie unei televiziuni 
regionale care furnizează informaţii 
din opt judeţe ale ţării, însumând 
aproximativ patru milioane de 
posibili telespectatori,  şi  produce 
programe pentru toate canalele 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 
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AUTOR: Deputat Tudor Ciuhodaru, 

+ Grup Parlamentar PSD 

SRTV. 
 
Sursa de finantare: Anexa 3/34 de 
la Serviciul de Telecomunicatii 
Speciale:sume alocate din bugetul 
de stat: de la capitolul 6101, 
grupa/titlul 01-cheltuieli curente; 
 

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

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

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru intocmirea  
Studiului de Fezabilitate deoarece 
Primaria Murfatlar a semnat 
contractul cu Agentia Nationala 
pentru Locuite pentru constructia 
celor 48 de locuite. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
In cazul in care sunt indeplinite 
toate conditiile necesare pentru 
introducerea in programul de 
finantare pe anul 2010 a acestui 
obiectiv ,studiul de fezabilitate se 
realizeaza si se finanteaza din 
bugetul M.D.R.T.prin Agentia 
Nationala pentru Locuinte conform 
art.18 alin.2 din H.G.nr.962/2001 
privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea in 

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Cheltuielile pentru studiile de 
fezabilitate se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C – „Alte cheltuieli de 
investiţii”, categoria „c) 
cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 381 -

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

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

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

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru intocmirea  
Studiului de Fezabilitate deoarece 
Primaria Murfatlar a semnat 
contractul cu Agentia Nationala 
pentru Locuite pentru constructia 
celor 24 de locuite. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
In cazul in care sunt indeplinite 
toate conditiile necesare pentru 
introducerea in programul de 
finantare pe anul 2010 a acestui 
obiectiv ,studiul de fezabilitate se 
realizeaza si se finanteaza din 
bugetul M.D.R.T.prin Agentia 
Nationala pentru Locuinte conform 
art.18 alin.2 din H.G.nr.962/2001 
privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea in 

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Cheltuielile pentru studiile de 
fezabilitate se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C – „Alte cheltuieli de 
investiţii”, categoria „c) 
cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
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aplicare a prevederilor Legii 
nr.152/1998 privind infiintarea 
Agentiei Nationale pentru 
Locuinte.In concluzie nu este 
necesara o suplimentare speciala a 
bugetului M.D.R.T. pentru acest 
obiectiv. 

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

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

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece Cheile 
Bicazului sunt o zonă turistică de 
mare interes ce reprezintă drumul 
de legătură dintre Ardeal şi 
Moldova. Din cauza lipsei 
iluminatului accesul este dificil în 
cursul nopţii prin această zonă.  
  
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar  
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, anexa 3/15/02 
cap.5001.51.21. – Transferuri de la 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru începerea 
acetui Aquapark având în vedere 
potenţialul turistic pe care îi are 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
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bugetul de stat către bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism cu suma de 
65.000 RON pentru Începerea 
lucrărilor pentru realizarea unui 
Aquapark în Băile Felix, Băile 1 
Mai din judeţul Bihor, Comuna 
Sânmartin 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L Seremi 
Ştefan 

zona Băilor Felix şi al Băilor 1 Mai. 
De menţionat că în momentul de 
faţă comuna Sânmartin deţine 
proiectul tehnic pentru realizarea 
acestui obiectiv, proiect tehnic 
finanţat din fonduri de la bugetul de 
stat. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare, 

399.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul Se propune alocarea sumei de 180 Stare impracticabilă Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului mii lei   la cap.5001, gr.51, art.02, 
alin.3 pentru realizarea lucrărilor de 
pietruire şi asfaltare a drumului 
comunal Valea Mare, comuna 
Cicârlău, judeţul Maramureş. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: : Deputat Independent 
Zoicaş Gheorghe 

 amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap 5001, gr 51, art 02, 
al 3 cu suma de 250 mii lei pentru 
pietuirea drumului din comuna 
Mehadia, judeţul Caraş Severin. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
Autori: Deputat independent Ion 
Tabugan 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap. 5001, gr. 51, art. 
02, alin.3 cu suma de 100 mii lei 
realizarea lucrărilor de pietruire din 
comuna Călăraşi, judeţul Botoşani  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
Autori: Deputat Independent 
Rebenciuc Neculai 

Stare impracticabilă 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap. 5001, gr. 5, art. 
02, alin. 20 cu suma de 300 mii lei 
pentru Proiectul “ Reabilitare stradă 
principală din DJ 284- Sala de Sport, 
sat Ghermăneşti şi drum sătesc, 
Cimitir-Centru de Asistenţă Socială 
Râşeşti, com. Drânceni, judeţul 
Vaslui” 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
bugetului Serviciului de 

Se solicită admiterea 
amendamentului dat fiind starea 
impracticabilă a drumurilor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Telecomunicaţii Speciale 
 
Autori: Deputat independent Dan 
Bordeianu 

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

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

Se propune suplimentarea  cu  suma 
de 6.000 mii lei  la cap. 7001, Titlul  
51 “ Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, alin.32 a 
sumei propuse a fi alocată de la 
bugetul de stat în anul 2010, pentru 
finantarea reabilitarii termice a 30 de 
blocuri din Municipiul Iasi. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autori: : Deputat Anghel Stanciu   
               Deputat Nicolae Răţoi  

30 de blocuri din municipiul Iasi au 
expertiza realizata pentru reabilitare 
termică, iar valoarea acesteia se 
ridica la 6.000 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
  
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
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               Deputat Vasile Mocanu–  
Partidul Social Democrat 

prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

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

Se propune suplimentarea  cu  suma 
de 25.200 mii lei   pentru construcţia 
de locuinţe ANL pe raza 
Municipiului Iaşi:  
C.U.G. bloc 1004 – 74 locuinţe  
Complex Grădinari, Etapa 2 – 64 
locuinţe noi 
Complex Grădinari, Etapa 3 – 100 
locuinţe noi , la 70.02.04 „Programul 
pentru construcţii locuinţe ” 
. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autori: : Deputat Anghel Stanciu   
               Deputat Nicolae Răţoi  
               Deputat Vasile Mocanu–  
Partidul Social Democrat 

In Municipiul Iasi exista 
actualmente peste 2.400 de dosare 
nerezolvate, depuse de tineri care 
isi doresc o locuinta ANL. 

Se propune respingerea întrucât : 
-  Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
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publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Program 
construcţii locuinţe pentru tineri 
destinate închirierii”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

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

Se propune suplimentarea  cu  suma 
de 11.100 mii lei  pentru construcţia  
pe raza Municipiului Iasi, a noi 
locuinţe sociale pentru persoane 
evacuate din imobile revendicate: 
Complex Grădinari – 100 locuinţe 
noi, la 70.02.04 „Programul pentru 
construcţii locuinţe ”. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autori: : Deputat Anghel Stanciu   
               Deputat Nicolae Răţoi  
               Deputat Vasile Mocanu–  
Partidul Social Democrat 

In Municipiul Iasi exista deja peste 
100 de dosare nerezolvate, depuse 
de persoanele evacuate sau care 
urmeaza a fi evacuate din imobile 
revendicate. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
 Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport se 
finantează din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale si Turismului. Suma 
prevăzuta pentru anul 2009 la 
programul pentru constructii sali 
de sport este de 78,0 milioane 
lei. Suma este prevăzută în 
poziţia globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezviltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe, cu suma de 2.200 lei. 

Fondurile sunt destinate reabilitării 
corpului B al Şcolii „Barbu 
Ionescu” din comuna Urzicuţa, 
judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Cheltuielile pentru reparaţiile 
capitale se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii, fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C - 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria „e) alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezviltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe, cu suma de 50.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
Autori: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Fondurile sunt destinate reabilitării 
Şcolii Săpata din comuna Măceşu 
de Jos, judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Cheltuielile pentru reparaţiile 
capitale se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii, fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C - 
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„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria „e) alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezviltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe, cu suma de 383.170 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Fondurile sunt destinate reabilitării 
bazei sportive din comuna 
Ostroveni, judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Cheltuielile pentru reparaţiile 
capitale se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii, fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C - 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria „e) alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
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UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 1400 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
Comuna Podari judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din Comuna Podari. 
 

potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 3 000 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
Comuna Măceşul de Jos  judeţul 
Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din Comuna Măceşul de 
Jos 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 830 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
Comuna Calopăr  judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din Comuna Calopăr. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 2 800 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
Comuna Valea Stanciului  judeţul 
Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din Comuna Valea 
Stanciului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Autor: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezviltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe, cu suma de 550.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  

Fondurile sunt destinate reabilitării 
bazei sportive tip II din comuna 
Gîngiova, judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Cheltuielile pentru reparaţiile 
capitale se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii, fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C - 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria „e) alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 10.000.000 
lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Fondurile sunt destinate 
construcţiei de locuinţe pentru 
tineri destinate închirierii (70 
apartamente) din oraşul Segarcea, 
judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Program 
construcţii locuinţe pentru tineri 
destinate închirierii”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 4.000.000 
lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Fondurile sunt destinate înfiinţării 
parcului industrial din oraşul 
Segarcea, judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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Autor: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 250 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
Comuna Gîngiova  judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 
 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din Comuna Gîngiova. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 280 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
comuna Ostroveni  judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din Comuna Ostroveni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 161 000 lei, 
necesară pentru asigurarea finanţării 

Suma solicitată este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, a 
infrastructurii rurale şi pentru 
asigurarea unui trai decent. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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proiectului „Comunitatea Listeava, 
comunitate  europeană”  comuna 
Ostroveni, judeţul Dolj 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 180 000 lei, 
necesară pentru asigurarea finanţării 
proiectului „Îmbunătăţirea calităţii 
vieţii”  comuna Ostroveni, judeţul 
Dolj 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Suma solicitată este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, a 
infrastructurii rurale şi pentru 
asigurarea unui trai decent 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
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Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 100 000 lei, 
necesară pentru realizarea unei 
grădini publice în  comuna 
Ostroveni, judeţul Dolj 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unui 
spaţiu de odihnă şi agrement în 
conformitate cu standardele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene,  pentru cetăţenii 
comunei Ostroveni, judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
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defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 200 000 lei, 
necesară pentru amenajarea unui parc 
de agrement în  satul Valea 
Stanciului, comuna Valea Stanciului, 
judeţul Dolj 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unui 
spaţiu de odihnă şi agrement în 
conformitate cu standardele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene,  pentru cetăţenii satului 
Valea Stanciului din  judeţul Dolj 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 

Lucrările de asfaltare au fost 
finalizate încă din anul 2008, dar 
contravaloarea lucrărilor nu a fost 
încă decontată. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 406 -

Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 1 800 000 lei necesară 
pentru realizarea lucrărilor de 
asfaltare a unei porţiuni de 2,5 km. 
drum comunal în cartierul Făgăraş 
din comuna Podari judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
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suma de 321,0 mil lei 
423.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 892 000 lei necesară 
pentru realizarea lucrărilor de 
asfaltare a drumului comunal DC 95 
între chilometri 14+000 şi 18+500 şi 
pentru pietruirea drumurilor 
comunale din comuna Calopăr  
judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 90 000 lei necesară 
pentru lucrări de întreţinere a 
drumului comunal 2A Gară Afumaţi 
– Urzicuţa – Bîrca, comuna Urzicuţa  
judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 409 -

Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 3 000 000 lei necesară 
pentru lucrări de întreţinere şi 
asfaltare a 9,3 km. de drumuri 
comunale în comuna Valea 
Stanciului  judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  

Lucrările de întreţinere şi asfaltare 
au fost deja începute, iar încetarea  
lucrărilor ar însemna degradarea 
lucrărilor executate până la această 
dată. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 60 000 lei necesară 
pentru asfaltarea drumului comunal 
DC 43 Sadova – Damian şi a 
străzilor rurale (str. Bisericii din satul 
Sadova şi str. Bisericii din satul 
Piscul Sadovei) din comuna Sadova  
judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
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427.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 280 000 lei, 
necesară pentru cofinanţarea 
Proiectului “Parc energetic 
fotovoltaic” comuna Sadova, judeţul 
Dolj 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Suma solicitată este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi 
pentru asigurarea unui trai decent. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Nu există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locinţei a acestui 
obiectiv. 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 15 000 lei necesară 
pentru asfaltarea drumului comunal 
Bistreţ – Brînduşa – Goicea - Bîrca 
din comuna Bistreţ  judeţul Dolj. 
 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 5 000 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
Comuna Bratovoieşti  judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din Comuna Bratovoieşti 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 414 -

Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din comuna Rojişte. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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apă  a satelor, cu suma de 3 200 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
satele Rojişte şi Tîmbureşti din 
comuna Rojişte  judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
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431.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 2 500 000 lei necesară 
pentru asfaltarea drumurilor 
comunale din satele Badosi, Prunet, 
şi Bratovoieşti din comuna 
Bratovoieşti  judeţul Dolj 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 350 000 lei necesară 
pentru realizarea studiului de 
fezabilitate pentru pietruirea a 25 km. 
de drumuri comunale din satele 
Rojişte şi Timbureşti din comuna 
Rojişte  judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 1 500 000 lei necesară 
pentru asfaltarea drumului comunal 
DC 95,  a drumurilor comunale din 
satele Ţuglui, Glod, Titelu din  
comuna Ţuglui  judeţul Dolj, şi 
pentru pietruirea a 10 km. din drumul 
de tarla aparţinând comunei Ţuglui 
din judeţul Dolj 
 
Sursa de finanţare:  

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 7001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 05, 
Finanţarea elaborării şi/sau 
actualizării planurilor urbanistice 
generale şi a regulamentelor locale 
de urbanism, cu suma de 30 000 lei 
necesare pentru reactualizarea 
planului urbanistic general al 

Pentru implementarea programului 
de modernizare al comunei,  este 
necesară reactualizarea urgentă a 
planului urbanistic general 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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comunei Urzicuţa judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  10 555 lei necesară pentru 
înfiinţarea reţelei publice de 
alimentare cu apă şi a reţelei publice 
de apă uzată (canalizare şi staţie de 
epurare) în satul Bistreţul Nou, 
comuna Bistreţ judeţul Dolj 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 
 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării 
transfrontaliere, reducerea poluării 
solului, a apelor subterane şi a 
apelor de suprafaţă receptoare. 
 

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
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 publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 7001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 05, 
Finanţarea elaborării şi/sau 
actualizării planurilor urbanistice 
generale şi a regulamentelor locale 
de urbanism, cu suma de 20 000 lei 
necesare pentru actualizarea şi 
efectuarea de planuri cadastrale şi 
studii de fezabilitate în vederea 
construirii unui ansamblu de locuinţe 
sociale în comuna Urzicuţa judeţul 
Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 
Autor: Deputat PSD+PC  

În vederea construirii unui 
ansamblu de locuinţe sociale în 
comuna Urzicuţa, este necesară 
actualizarea şi efectuarea de planuri 
cadastrale şi studii de fezabilitate 
fără de care proiectul nu pate fi pus 
în aplicare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
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Ştefan Valeriu Zgonea 
 

credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  1 000 000 lei necesară 
pentru înfiinţarea reţelei de 
alimentare cu apă şi canalizare şi 
construcţia unei staţii de epurare în, 
comuna Gîngiova  judeţul Dolj 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării 
transfrontaliere, reducerea poluării 
solului, a apelor subterane şi a 
apelor de suprafaţă receptoare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
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aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma 194 000 lei necesară pentru 
completarea sistemului clasic de 
producere a apei calde cu un sistem 
care utilizează energia solară şi care 
conduce la îmbunătăţirea calităţii 
apei, aerului şi solului în  comuna 
Ostroveni  judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 
 
 

Realizarea acestui proiect poate fi 
benefică pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai pentru locuitorii 
din comuna  Ostroveni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  50 000 lei necesară pentru 

Realizarea acestui proiect poate fi 
benefică pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai pentru locuitorii 
din comuna  Bratovoieşti 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
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înfiinţarea reţelei de alimentare cu 
apă şi canalizare în satele Bădoşi şi 
Prunet, comuna Bratovoieşti  judeţul 
Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 50 000 lei, 
necesară pentru asigurarea finanţării 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii decente de trai în 
conformitate cu standardele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene,  pentru cetăţenii 
comunei Urzicuţa, judeţul Dolj. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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proiectului integrat al comunei 
Urzicuţa judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

 dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  150 000 lei necesară pentru 
înfiinţarea reţelei de canalizare în 
satul Belcin, comuna Calopăr  
judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 

Realizarea acestui proiect poate fi 
benefică pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai pentru locuitorii 
din satul Belcin. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 2 900 lei, 
necesari pentru realizarea sistemului 
de alimentare cu apă, în Comuna 
Cîrna judeţul Dolj. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din Comuna Cîrna. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 

Starea precară a drumurilor 
orăşeneşti îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 17500 lei necesară pentru 
realizarea lucrărilor de asfaltare şi 
modernizare a drumurilor orăşeneşti  
din oraşul Segarcea judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 

444.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Starea precară a drumurilor Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 500.000 lei necesară 
pentru realizarea lucrărilor de 
asfaltare a drumului comunal Ghidici 
– Seaca de Cîmp şi pentru 
modernizarea drumurilor comunale 
din comuna Ghidici judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
 

amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  350.000  lei necesară 
pentru înfiinţarea reţelei de 
alimentare cu apă şi canalizare în 
comuna Ghidici judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din comuna Ghidici. 
 

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
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precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 100.000 lei, 
necesară pentru asigurarea finanţării 
Proiectului integrat comuna Cîrna, 
judeţul Dolj 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii decente de trai în 
conformitate cu standardele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene,  pentru cetăţenii 
comunei Cîrna, judeţul Dolj 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

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

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 

Consiliul Local Balş cofinanţează 
construirea de locuinţe sociale cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Regionale şi Turismului cu suma de 
11.184 mii lei la Capitolul 7001, 
Alineatul 04 „Program pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport”, pentru construcţia de locuinţe 
sociale în oraşul Balş, judeţul Olt. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

suma de 200 mii lei. 
 

- Sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget  Administraţiei  
Prezidenţiale au  fost  stabilite  
în  raport  cu sarcinile ce  îi revin  
acestei  instituţii în  anul  2010.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este  
cuprins obiectivul de investiţii 
„Program construcţii locuinţe 
pentru tineri destinate 
închirierii” cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 

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

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma 
37.280 mii lei la Capitolul 7001, 
Alineatul 04 „Program pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport”, pentru locuinţe ANL, bl T6-
T8, în oraşul Balş, Judeţul Olt. 

Consiliul Local Balş cofinanţează 
construirea de locuinţe pentru tineri 
destinate închirierii cu suma de 400 
mii lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget  Administraţiei  
Prezidenţiale au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2010.  
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este  
cuprins obiectivul de investiţii 
„Program construcţii locuinţe 
pentru tineri destinate 
închirierii”, cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 

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

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
3000 mii lei la Capitolul 7001, 
Alineatul 04 „Program pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport”, pentru construire Sală de 
sport TIP A, în oraşul Balş, Judeţul 
Olt. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Corpul omenesc este construit 
pentru miscare, ca atare trebuie să 
sprijinim activităţile sportive. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este  
cuprins obiectivul de investiţii 
„Program construcţii săli de 
sport” cheltuieli ce se detaliază 
şi se aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

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

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
1500 mii lei la Capitolul 7001, 
Alineatul 04 „Program pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport”, pentru construire Sală de 
sport în comuna Călui, Judeţul Olt. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

Corpul omenesc este construit 
pentru miscare, ca atare trebuie să 
sprijinim activităţile sportive. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este  
cuprins obiectivul de investiţii 
„Program construcţii săli de 
sport” cheltuieli ce se detaliază 
şi se aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

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

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
1500 mii lei la Capitolul 7001, 
Alineatul 04 „Program pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport”, pentru construire Bază 
Sportivă TIP 2, în comuna Oboga, 
Judeţ Olt. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

Corpul omenesc este construit 
pentru miscare, ca atare trebuie să 
sprijinim activităţile sportive. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este  
cuprins obiectivul de investiţii 
„Program construcţii săli de 
sport” cheltuieli ce se detaliază 
şi se aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

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

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
445 mii lei la Capitolul 7001, 
Alineatul 04 „Program pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport”, pentru construire Bază 
Sportivă, în comuna Şopîrliţa, Judeţ 
Olt. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

Corpul omenesc este construit 
pentru miscare, ca atare trebuie să 
sprijinim activităţile sportive. 
Din sursele bugetului local, 
lucrarea se finanţează cu suma de 
63 mii lei  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
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publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este  
cuprins obiectivul de investiţii 
„Program construcţii săli de 
sport” cheltuieli ce se detaliază 
şi se aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

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

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
1200 mii lei la Capitolul 7001, 
Alineatul 04 „Program pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport”, pentru construire Sală de 
sport, în comuna Găvăneşti, Judeţ 
Olt. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

Corpul omenesc este construit 
pentru miscare, ca atare trebuie să 
sprijinim activităţile sportive prin 
construcţii de profil. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este  
cuprins obiectivul de investiţii 
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„Program construcţii săli de 
sport” cheltuieli ce se detaliază 
şi se aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

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

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
1500 mii lei la Capitolul 7001, 
Alineatul 04 „Program pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport”, pentru construire Sală de 
sport, în comuna Cezieni, Judeţ Olt. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

Corpul omenesc este construit 
pentru miscare, ca atare trebuie să 
sprijinim activităţile sportive prin 
construcţii de profil. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este  
cuprins obiectivul de investiţii 
„Program construcţii săli de 
sport” cheltuieli ce se detaliază 
şi se aprobă prin liste separate de 
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către ordonatorul principal de 
credite. 

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

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
290  mii lei la Capitolul 7001, 
Alineatul 04 „Program pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport”, pentru amenajare Bază 
Sportivă, în comuna Ipoteşti, Judeţul 
Olt 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

Corpul omenesc este construit 
pentru miscare, ca atare trebuie să 
sprijinim activităţile sportive prin 
construcţii de profil. 
Lucrarea de la Ipoteşti s-a realizat 
până la 31.12.2009 în proporţie de 
60%, diferenţa pentru finalizarea 
lucrării fiind în valoare de 290 mii 
lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este  
cuprins obiectivul de investiţii 
„Program construcţii săli de 
sport” cheltuieli ce se detaliază 
şi se aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

456.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul Se solicită suplimentarea bugetului Corpul omenesc este construit Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
1500  mii lei la Capitolul 7001, 
Alineatul 04 „Program pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport”, pentru construire Sală de 
sport, în comuna Osica de Jos, 
Judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

pentru miscare, ca atare trebuie să 
sprijinim activităţile sportive prin 
construcţii de profil. 
 
 

amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este  
cuprins obiectivul de investiţii 
„Program construcţii săli de 
sport” cheltuieli ce se detaliază 
şi se aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

457.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a  

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea cu suma de 
2.000.000 lei pentru obiectivul 

Realizarea investiţiei deja aprobate 
de construire a 100 apartamente 
ANL necesită asigurarea utilităţilor 
în zona unde se construiesc acestea; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
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sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate  
 

„Asigurare utilităţi apartamente 
ANL”, oraş Târgu-Cărbuneşti, jud. 
Gorj. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 

conform studiului de fezabilitate 
întocmit valoarea acestora este de 
aproximativ 2.000.000 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

458.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a  
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate  
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea cu suma de 
520.000 lei pentru obiectivul  „Staţie 
de tratare apă, oraşul Turceni”, jud. 
Gorj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a 
mediului. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea întrucât : 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Lucrarea poate fi finanţată în 
cadrul proiectului „Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
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şi canalizare precum şi a staţiilor 
de tratare a apei potabile şi a 
apei uzate”, ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

459.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a  
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate  
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea cu suma de 
1.267.805.978 lei pentru obiectivul 
„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, a staţiilor de tratare a  
apei potabile şi staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile de până la 
50.000 de locuitori”, oraşul Turceni, 
jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a 
mediului. 
 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea întrucât : 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Lucrarea poate fi finanţată în 
cadrul proiectului „Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de tratare a apei potabile şi a 
apei uzate”, ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
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460.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 20, 
Bazine de înot 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 
7.560.000 lei pentru obiectivul 
„Bazin de înot, oraş Turceni”, jud. 
Gorj. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea întrucât : 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Lucrarea poate fi finanţată în 
cadrul proiectului „Program 
bazine de înot”. În anul 2010, 
pentru finantarea acestui 
program este propusă suma de 
49,5 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

461.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/02, Titlul 6 – 
transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, 
Art. 02, alin. 20, Subprograme 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 
1.932.941 lei pentru obiectivul 
„Alimentare cu  
apă sat Drăguţeşti”, jud. Gorj. 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
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privind alimentarea cu apă a 
satelor 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
 
 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

asigură redistribuirea.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

462.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a  
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 
3.031.500 lei pentru obiectivul 
„Canalizare în sistem centralizat şi 
epurarea apelor uzate în comuna 

Achitarea datoriilor la lucrările 
executate şi neachitate. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
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tratare a apei potabile şi a apei 
uzate  
 

Polovragi”, jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
 

Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

463.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/02, Titlul 6 – 
transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice. 
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune  alocarea  sumei de 
10.500.000 lei  pentru proiectul 
integrat în cadrul Programului 
Naţional de Dezvoltare Rurală, 
Măsura 322 – Renovarea şi 
dezvoltarea satelor în comuna 
Samarineşti, jud. Gorj 

Aceste acţiuni s-au stabilit avându-
se în vedere calitatea apei potabile, 
care are un conţinut ridicat de nitriţi 
şi nitraţi, drumurile care fac 
legătura cu D.J. 671B s-au 
deteriorat, pierderea unor valori 
culturale tradiţionale. 
 
Amendament a fost  admis de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Obiectivul poate fi finanţat 
din fonduri externe 
nerambursabile postaderare, 
respectiv FEADR, PNDR, 
Măsura 322., aceste sume fiind 
cuprinse în bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
 

Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Rurale. 
2. Cofinanţarea aferentă 
cheltuielilor eligibile precum şi 
cheltuielile neeligibile sunt în 
sarcina beneficiarului 
proiectului; 
3. Pentru finanţarea obiectivului 
este necesară elaborarea, 
depunerea, şi aprobarea unui 
proiect eligibil, ulterior se va 
încheia un contract de finanţare 

464.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/02, Titlul 6 – 
transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, 
Art. 02, alin. 20, Subprograme 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
 
Se propune alocarea sumei de  
500.000 lei pentru  obiectivul 
„Realizare  reţea de alimentare cu 
apă în satul Boca”, comuna 
Samarineşti, jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

465.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 16, 
Program construcţii săli sport 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 60.000 
lei pentru obiectivul „Sală sport 
Şcoala Scoarţa”, jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL – Dan Morega 

Buna desfăşurare a orelor de sport. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
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localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

466.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 16, 
Program construcţii săli sport 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 
200.000 pentru obiectivul 
„Construcţie sală sport”, comuna 
Sejari, jud. Gorj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat PNL – Dan Morega 

Buna desfăşurare a orelor de sport. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

467.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 16, 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 

Buna desfăşurare a orelor de sport. 
 
Amendament a fost  admis de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
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Program construcţii săli sport .400.000 lei pentru obiectivul 
„Construcţie sală sport”, comuna 
Stăneşti, jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat PNL – Dan Morega 
 

Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

468.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02 alin 04 – Programul 
privind construirea de locuinte si 
sali de sport  
 

Se propune alocarea sumei suma de 
100 mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului ,,Construire sala sport” 
in comuna Budesti, Judetul Valcea. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
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Buican Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

469.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02 alin 04 – Programul 
privind construirea de locuinte si 
sali de sport  
 

Se propune alocarea sumei de 160 
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului ,,Construire sala sport” 
oras Brezoi, judeţul Valcea. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian 
Buican 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
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obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

470.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02 alin 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a 
satelor 

Se propune alocarea sumei de  104,5 
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului „Alimentare cu apă”,  in 
comuna Danicei, judeţul Valcea.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian 
Buican 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
 

471.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazute pentru judetul Maramures 
cu suma de 500 mii lei pentru 
realizarea reţelei de alimentare cu 
apă în BARSANA 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
 

472.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazute pentru judetul Maramures 
cu suma de 500 mii lei pentru 
realizarea reţelei de alimentare cu 
apă în BOIU MARE 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
 

473.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazute pentru judetul Maramures 
cu suma de 2000 mii lei pentru 
realizarea reţelei de alimentare cu 
apă în CERNESTI 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Senatului     dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
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474.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazute pentru judetul Maramures 
cu suma de 320 mii lei pentru 
realizarea reţelei de alimentare cu 
apă în REMETEA CHIOARULUI 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
 

475.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazute pentru judetul Maramures 
cu suma de 100 mii lei pentru 
realizarea reţelei de alimentare cu 
apă în RONA DE JOS  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
 

476.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazute pentru judetul Maramures 
cu suma de 1000 mii lei pentru 
realizarea reţelei de alimentare cu 
apă în SIEU 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
 

477.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazute pentru judetul Maramures 
cu suma de 1.000 mii lei pentru 
realizarea reţelei de alimentare cu 
apă în ARDUSAT 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Turismului 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
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478.   Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Rupea, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, asfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 
 

479.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Cod obiectiv 23 – 
Programul Construire 
Aşezăminte Culturale 
 

Se propune alocarea sumei de 320 
mii lei pentru comuna Botoroaga, 
judeţul Teleorman,, în vederea 
realizării obiectivului "Reabilitare 
cămin cultural Botoroaga" 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivul poate fi finantat în 
cadrul programului “Program 
construire aşezăminte culturale”. 
În anul 2010, pentru finantarea 
acestui program este propusă 
suma de 20,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

480.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune alocarea sumei de 10500 Sumele sunt necesare pentru Se propune respingerea 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Anexa3/15/29, Cod 
obiectiv 18 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate 

mii lei pentru comuna Bragadiru, 
judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "canalizare cu 
staţie epurare" 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
spaţiul rural. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

481.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru comuna Călmăţuiu de 
Sus, judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "pietruiri 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
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drumuri" 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.        
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 

482.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru comuna Conţeşti, 
judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "pietruiri 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
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drumuri comunale" 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.        
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 

483.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru proiect cămin cultural 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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în localitatea Pietroşani 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivul poate fi finantat în 
cadrul programului “Program 
construire aşezăminte culturale”. 
În anul 2010, pentru finantarea 
acestui program este propusă 
suma de 20,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
 

484.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
 

Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului ,, ,,Reabilitare camin 
cultural” comuna Alunu , judeţul 
Valcea. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian 
Buican 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivul poate fi finantat în 
cadrul programului “Program 
construire aşezăminte culturale”. 
În anul 2010, pentru finantarea 
acestui program este propusă 
suma de 20,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

485.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei 250  de 
mii lei in vederea realizarii 
obiectivului ,, Reabilitare camin 
cultural Stoenesti” comuna 
Berislavesti,  jud. Valcea 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian 
Buican 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivul poate fi finantat în 
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cadrul programului “Program 
construire aşezăminte culturale”. 
În anul 2010, pentru finantarea 
acestui program este propusă 
suma de 20,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

486.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
 

Pozitia 40, Judetul Valcea 
 
Se propune alocarea sumei de 250 
mii lei., in vederea realizarii 
obiectivului ,,Reabilitare camin 
cultural” comuna Sinesti, judeţul 
Valcea 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian 
Buican 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivul poate fi finantat în 
cadrul programului “Program 
construire aşezăminte culturale”. 
În anul 2010, pentru finantarea 
acestui program este propusă 
suma de 20,0 milioane lei. Suma 
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este prevăzută în poziţia globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

487.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
 

Pozitia 40, Judetul Valcea 
 
Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului ,,Reabilitare camin 
cultural” comuna Stanesti, judeţul 
Valcea. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian 
Buican 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivul poate fi finantat în 
cadrul programului “Program 
construire aşezăminte culturale”. 
În anul 2010, pentru finantarea 
acestui program este propusă 
suma de 20,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
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488.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei., in vederea realizarii 
obiectivului ,,Extindere retea apa 
Valea Macesului” in comuna 
Voineasa, judeţul Valcea. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian 
Buican 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

489.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Pozitia 40, Judetul Valcea 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 471 -

Anexa 3/15/02 Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei., in vederea realizarii 
obiectivului,,Reabilitare camin 
cultural” comuna Mitrofani, judeţul 
Valcea 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian 
Buican 

si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivul poate fi finantat în 
cadrul programului “Program 
construire aşezăminte culturale”. 
În anul 2010, pentru finantarea 
acestui program este propusă 
suma de 20,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
 

490.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Continuare investitie DJ 710 
Pucioasa -  Bezdead - Breaza (judet 
Prahova), lungime 2.6 km , sat 
Costisata - limita judet Prahova - 
2.000 mii lei 
 

Zona reprezinta un serios potential 
turistic si constituie o a doua cale 
de legatura intre judetele 
Dambovita si Prahova. 
In judetul Prahova a fost executata 
integral operatiunea de asfaltare. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
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Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor: deputat Gabriel PLAIASU - 
PNL 

 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
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suma de 321,0 mil lei 
 

491.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 350 mii lei pentru reabilitare şi 
extindere şcoală  clasele I-VIII 
Burdusaci, comuna Răchitoasa, 
judeţul Bacău. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor: deputat Mihai Banu - PNL 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.   
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 

492.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
penru obiectivul ”alimentare cu apă, 
sat Dobreşti comuna Dobreşti”, cu 
suma de 1.000.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Mircea Diaconu - 
PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire.
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

493.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
penru obiectivul ”alimentare cu apă, 
comuna Ştefan cel Mare”, cu suma 
de 1155 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Mircea Diaconu - 
PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire.
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

494.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
penru obiectivul „proiect pentru 
aducţiune apă potabilă în sat Mlaci, 
comuna Burghea de Jos”, cu suma de 
200.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Mircea Diaconu - 
PNL 
 

Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire.
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea întrucât : 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
Administraţia Prezidenţială au  
fost  dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2010. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
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şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

495.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 350 
mii lei pentru obiectivul „Finalizare 
drumuri comunale – Drum comunal 
Sântioana” com. Mariselu, jud. 
Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

496.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 850 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
şi asfaltare drumuri comunale 
Umeniş – Sopteriu” com.Urmeniş, 
jud. Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 

Obiectiv în continuare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

497.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Se propune alocarea sumei de 800 
mii lei pentru obiectivul „Alimentare 
cu apă” com. Poiana Ilvei, jud. 
Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Lucrări în continuare 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 
 

498.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
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Se propune alocarea sumei de 550 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
şi asfaltare drum comunal Măgurele 
– Jeica” com. Mariselu, jud. Bistriţa-
Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

finanţare.”      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

499.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 

Obiectiv în continuare 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
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Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 40 mii 
lei pentru obiectivul „Asfaltare 
drumuri comunale” com.Poiana 
Ilvei, jud. Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

500.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII Anexa 3/15/02 – Ministerul Obiectiv în continuare Se propune respingerea 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 25 mii 
lei pentru obiectivul „Reabilitare şi 
asfaltare drumuri comunale” 
com.Silivaşu de Cîmpie, jud. 
Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

501.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
şi asfaltare drumuri comunale” com. 
Spermezeu, jud. Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv în continuare 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

502.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 30.000 mii lei a bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, Titlul VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei publice 
Art. 01 alin 32 – Reabilitarea termica 
a cladirilor de locuit 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului dezvoltarii regionale si 
Turismului.  
Capitolul 8701 Promovarea 
potentialului turistic promovare a 
vanzarilor la nivel national si 
regional 
 
Autor: 
Deputat PNL Cornel PIEPTEA 
 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare cu 20% datorita 
importantei deosebite a acestui 
program, cu mentiunea ca nici 
sumele alocate in anul 2009 nu au 
fost suficiente, cu atat mai putin vor 
fi suficiente sumele propuse care 
prevad o scadere de 6,25% fata de 
anul precedent. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică titlul, articolul şi 
alineatul din cadrul capitolului 
87.01 de la care se asigură 
redistribuirea.      
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

503.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
grupa 51, articolul 02, alineat 05 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzută pentru judeţul Sibiu pentru 
obiectivul  – “Reactualizare şi 
extindere PUG” – Oraşul 
Dumbraveni, cu suma de 120 mii lei 

Oraşul Dumbrăveni are iniţiat din 
anul 2009 reactualizarea şi 
extinderea PUG pentru a delimita şi 
extinde zonele cu potenţial de 
dezvoltare economică în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere 
2. Suma prevăzuta pentru anul 
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatul General al Guvernului  
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

perspectiva tranversării Autostrăzii 
Transilvania pe teritoriul 
administrativ al oraşului  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

2010 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

504.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
grupa 51, articolul 02, alineat 05 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazuta pentru judetul Sibiu pentru 
obiectivul  – “Reactualizare si 
extindere PUG” – Comuna Rau 
Sadului, jud. Sibiu,  cu suma de 110 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei  
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

Comuna Râu Sadului are iniţiat din 
anul 2009 reactualizarea şi 
extinderea PUG pentru a delimita şi 
extinde zonele cu potenţial de 
dezvoltare turistică, conformarea cu 
legislaţia de mediu a gaterelor 
existente pe raza comunei şi 
dezvoltarea activităţilor de 
producere a energiei electrice prin 
microhidrocentrale  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere 
2. Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
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505.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
grupa 51, articolul 02, alineat 05 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzută pentru judeţul Sibiu pentru 
obiectivul  – “Reactualizare şi 
extindere PUG” – Oraş Tălmaciu, 
jud. Sibiu,  cu suma de 500 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei  
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

Oraşul Tălmaciu are iniţiat 
proiectul pentru reactualizarea şi 
extinderea PUG care prevede 
extinderea intravilanului oraşului 
prin includerea zonelor industriale 
de la periferia oraşului 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere 
2. Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

506.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
grupa 51, articolul 02, alineat 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzută pentru judeţul Sibiu pentru 
obiectivul:   
Modernizare drum comunal DC 
3:Rusi-Veseud – 80 mii lei;  
Modernizare drum comunal DC 66 
Saliste-Crint  - 6.000 mii lei,  
Modernizarea drumurilor comunale 
din intravilanul localitatii Sura Mare, 
prin pietruire – suma de 420,40 mii 
lei,  
Reabilitare drum communal Şura 
Mare-Hamba prin tratament 
bituminos – suma de 88,85 mii lei, 
cu suma de 6.589,25 mii lei 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic şi 
dezvoltarea zonelor rurale cu 
potenţial turistic 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Sursa de finanţare: Bugetul Camerei 
Deputaţilor, Bugetul Ministerului 
Economiei 
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

 
 
 
 
 
 
 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

507.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
grupa 51, articolul 02, alineat 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Neamţ, 
pentru obiectivul «proiect pentru 
aducţiune apă potabilă» în sat 
Mărmureni, comuna Oniceni, cu 
suma de                   2 milioane Euro.  
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 
 
Iniţiator 
Senator PSD + PC Ioan Chelaru 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea întrucât : 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
Administraţia Prezidenţială au  
fost  dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2010. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
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şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

508.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
grupa 51, articolul 02, alineat 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Neamţ, 
pentru obiectivul « construcţie sală 
de sport » comuna Oniceni, cu suma 
de 700.000 EURO 
 
Iniţiator 
Senator PSD + PC Ioan Chelaru 

Necesitatea creării de condiţii de 
agrement  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
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obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

509.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
grupa 51, articolul 02, alineat 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzută pentru judeţul Sibiu pentru 
obiectivul  „Canalizare şi staţie 
pompare“ localitatea  Sebeşu de Jos - 
comuna Turnu Rosu finanţat prin 
Ord. 7/2006, cu suma de 235 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei,   
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

Finalizarea lucrărilor începute 
pentru crearea reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de  locuire în mediul 
rural 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 
 

Se propune respingerea întrucât : 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
Ministerul Economiei,  
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  îi revin  
acestei  instituţii în  anul  2010. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
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de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

510.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
grupa 51, articolul 02, alineat 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazuta pentru judetul Sibiu pentru 
obiectivul  "Alimentare cu apă şi 
staţie de tratare” în comuna Poplaca 
finanţată prin O.G.nr.7/2006, cu 
suma de 1.798,58 mii lei  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei  
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

Finalizarea lucrărilor începute 
pentru crearea reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de  locuire în mediul 
rural 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 
 

Se propune respingerea întrucât : 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
Ministerul Economiei,  
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  îi revin  
acestei  instituţii în  anul  2010. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
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reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

511.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
grupa 51, articolul 02, alineat 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazuta pentru judetul Sibiu pentru 
obiectivul  “Retea de canalizare si 
statie de epurare” localitatea Rosia 
finantata prin OG 7/2006, cu suma 
de 200 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei  
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

Finalizarea lucrărilor începute 
pentru crearea reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de  locuire în mediul 
rural 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 
 

Se propune respingerea întrucât : 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
Ministerul Economiei,  
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri au  fost  dimensionate în  
raport  cu sarcinile  ce  îi revin  
acestei  instituţii în  anul  2010. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
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alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

512.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 capitolul 5001, 
grupa 51, articolul 02, alineat 04 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazuta pentru judetul Sibiu pentru 
obiectivul “Realizare baza sportiva 
oras Saliste” OG 7/2006,  cu suma de 
300 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

Continuarea lucrarilor incepute la 
investiţia aprobată prin HG şi 
începută din fonduri proprii pentru 
cofinanţare 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

513.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 capitolul 5001, 
grupa 51, articolul 02, alineat 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazuta pentru judetul Sibiu pentru 
obiectivul  „CANALIZARE APE 
UZATE COMUNA ŞURA MARE” 
finantata prin O.G. 7/2006, cu suma 
de 946 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului
 

Această investiţie este de strictă 
necesitate pentru comuna Şura 
Mare întrucât localitatea este într-o 
continuă dezvoltare demografică, 
Şura Mare fiind o localitate 
periurbană a municipiului Sibiu, 
situată doar la 4 km de acesta. Nu 
s-a alocat întreaga sumă necesară 
prin OG 7, rămânând de achitat 
suma  de 946.000 lei. Pentru 

Se propune respingerea întrucât : 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
Secretariatul General al 
Guvernului au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2010. 
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Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

realizarea investiţiei a fost cheltuită 
suma de 6.700 mii lei, sumă 
prevăzută în bugetul local. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

514.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 capitolul 5001, 
grupa 51, articolul 02, alineat 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazuta pentru judetul Sibiu pentru 
obiectivul  „ALIMENTARE CU 
APĂ POTABILĂ A 
LOCALITĂŢILOR ŞURA MARE 
ŞI HAMBA”, cu suma de 134,63 mii 
lei 
  
 
 
 

Alimentarea cu apă în cele 2 
localităţi este realizată parţial şi a 
fost executată conform HG 
577/1997 este realizată parţial şi a 
fost executată conform HG 
577/1997, iar autorizaţia de 
construcţie a proiectului este încă 
valabilă. Primăria Şura Mare 
depune eforturi necesare în vederea 
extuinderii reţelei cu apă potabilă în 
zonele unde aceasta nu există; 

Se propune respingerea întrucât : 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
Secretariatul General al 
Guvernului au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2010. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului
 
 
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

astfel vă facem cunoscut faptul că 
populaţia comunei Şura Mare se 
alimentează din fântâni proprii de 
suprafaţă deoarece nu există nici o 
altă sursă de apă potabilă. Aceste 
fântâni sunt, conform analizelor 
efectuate, infestate cu nitraţi şi 
nitriţi iar apa nu corespunde din 
punct de vedere chimic şi 
bacteriologic. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

515.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 capitolul 5001, 
grupa 51, articolul 02, alineat 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazuta pentru judetul Sibiu pentru 
obiectivul „Canalizarea localitatilor 
Racovita si Sebesu de Sus” in baza 
OG 7/2006 privind dezvoltarea 
infrastructurii de baza in spatiul 
rural, cu suma de 2.557,66  mii lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului
 
Initiator 

Finalizarea lucrărilor începute 
pentru crearea reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de  locuire în mediul 
rural 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 

Se propune respingerea întrucât : 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
Secretariatul General al 
Guvernului au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2010. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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Senator PNL Minerva Boitan Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 
 

obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

516.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
grupa 51, articolul 02, alineat 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazuta pentru judetul Sibiu pentru 
obiectivul  “Alimentare cu apă 
potabilă” in localitatea Poiana 
Sibiului – lucrare în curs de realizare, 
începută în anul 2009, cu suma de  
1.460 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

Continuare lucrări în vederea 
finalizării obiectivului de investiţii 
cu importanţă pentru dezvoltarea 
turismului în Marginimea Sibiului 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

517.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
grupa 51, articolul 02, alineat 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazuta pentru judetul Sibiu pentru 
obiectivul  „Infiintare retele de 
canalizare” sat Sacel, cu suma de  
1.056,85 mii lei  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

Continuare lucrări în vederea 
finalizării obiectivului de investiţii 
cu importanţă pentru dezvoltarea 
turismului în Marginimea Sibiului 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

Se propune respingerea întrucât : 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
Secretariatul General al 
Guvernului au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2010. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

518.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 
20- Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
300 mii lei, pentru construcţia 
sistemului de alimentare cu apă în 
localitatea Piatra, jud. Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
aflat la dispozitia Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Nicolae Bănicioiu 
 

În prezent localitatea nu dispune de 
sistem de apă şi canal, precum nici 
de staţie de epurare a apei. Suma 
solicitată reprezintă co-finanţarea 
locală a proiectului.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

519.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 
20- Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
600 mii lei, pentru construcţia 
sistemului de alimentare cu apa in 
localitatea Traian Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
aflat la dispozitia Guvernului. 
 

În prezent localitatea nu dispune de 
sistem de apă şi canal, şi nici de 
staţie de epurare a apei.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Nicolae Bănicioiu 
 

Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

520.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 

In prezent localitatea nu dispune de 
o baza sportiva.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
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titlul 51, articolul 02, alineatul 
04- Programul pentru construcţii 
de locuinţe şi săli de sport. 

250 mii lei pentru construcţia unei 
baze sportive în localitatea 
Frumoasa, jud. Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
aflat la dispozitia Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Nicolae Bănicioiu 
 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

521.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 
04- Programul pentru construcţii 
de locuinţe şi săli de sport. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
200 mii lei pentru construcţia unei 
baze sportive în localitatea 
Furculeşti, jud. Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
aflat la dispozitia Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 

In prezent localitatea nu dispune de 
asemenea facilitate.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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Deputat PSD+PC,  
Nicolae Bănicioiu 
 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

522.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
titlul 55, articolul 01, alineatul 13 
- Programe de dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
41,7 mii lei lei pentru amenajarea 
unui parc în  localitatea Traian, jud. 
Teleorman. 
 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Nicolae Bănicioiu 
 

In prezent in localitate nu exista un 
parc.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”2. Lucrarea se poate 
finanta prin Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, instituit prin O.G. nr. 
7/2006, aprobat cu Legea nr. 
71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
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defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

523.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
titlul 55, articolul 01, alineatul 13 
- Programe de dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
30 mii lei lei pentru amenajarea unui 
parc în  localitatea Frumoasa, jud. 
Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara aflat la dispozitia 
Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Nicolae Bănicioiu 
 

In prezent in localitate nu exista un 
parc.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

524.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
titlul 55, articolul 01, alineatul 13 
- Programe de dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
50 mii lei lei pentru amenajarea unui 
parc în  localitatea Fîntînele, jud. 
Teleorman. 

In prezent in localitate nu exista un 
parc.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara aflat la dispozitia 
Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Nicolae Bănicioiu 
 

Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

525.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 01, alineatul 32 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
5.569,5 mii lei pentru reabilitarea 
termică a blocurilor de locuinţe în 
oraşul Zimnicea, jud. Teleorman: Bl. 
15 A, Bl. 15 D, Bl. 16 A şi Bl. 29 A 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara aflat la dispozitia 
Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  

Reducerea consumului de energie. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.   
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Nicolae Bănicioiu 
 

2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

526.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 
03- Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
4.855,8 mii lei pentru străzile 
orăşeneşti Mihail Kogălniceanu, 
Zorilor, Împăratul Traian, Sfinţii 
Împăraţi şi Cuza Vodă pe o lungime 
totală de 1776,79 ml, oraşul 
Zimnicea, jud. Teleorman 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara aflat la dispozitia 
Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Nicolae Bănicioiu 
 

Sistemul rutier existent este 
incompatibil cu structura şi 
intensitatea traficului care le 
tranzitează. Astfel, sunt necesare 
lucrări de modernizare a 
infrastructurii rutiere.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.   
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
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bugetul autorităţilor locale. 
 

527.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 
03- Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
300 mii lei lei pentru amenajarea 
trotuarelor din localitatea Piatra, jud. 
Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara aflat la dispozitia 
Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Nicolae Bănicioiu 
 

Trotarul existent se va reamenaja 
prin montarea de pavele pe 
aproximativ 650 metrii liniari.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 506 -

acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

528.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15, capitolul 5001, titlul 
51, articolul 02, alineatul 20- 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
975 mii lei lei, pentru construcţia 
sistemului de alimentare cu apă în 
localitatea Ciuperceni, jud. 
Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara aflat la dispozitia 
Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Nicolae Bănicioiu 
 

În prezent localitatea nu dispune de 
sistem de apă şi canal, şi nici de 
staţie de epurare a apei. Suma 
solicitată reprezintă 15% din costul 
total al proiectului.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
 

529.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 
20- Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
500 mii lei, pentru construcţia 
sistemului de alimentare cu apă în 
localitatea Fîntînele, jud. Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara aflat la dispozitia 
Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Nicolae Bănicioiu 
 

În prezent localitatea nu dispune de 
sistem de apă şi canal, şi nici de 
staţie de epurare a apei. Suma 
solicitată reprezintă co-finanţarea 
locală a proiectului.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
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 Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
 

530.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 
20- Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
581 mii lei, pentru construcţia 
sistemului de alimentare cu apă în 
localitatea Frumoasa, jud. 
Teleorman. 

În prezent localitatea nu dispune de 
sistem de apă şi canal, precum nici 
de staţie de epurare a apei. Suma 
solicitată reprezintă co-finanţarea 
locală a proiectului.  
 
Amendament a fost  admis de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara aflat la dispozitia 
Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Nicolae Bănicioiu 
 

Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
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531.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei de 54893 
mii lei pentru oraşul Roşiori de 
Vede, judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "reorganizarea 
şi reabilitarea spaţţiilor publice ale 
asociaţilor de propietari" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice ale 
asociaţiilor de propietari şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.       
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

532.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 titlul VI, art. 
02, alin. 20, 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul – Înfiinţare staţie pompare 
apa sat Piscu, comuna Ciolpani, cu 
suma de 1000. mii lei.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL  

Asigurarea accesului la apă potabilă 
a locuitorilor satului Piscu, comuna 
Ciolpani.  
 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

533.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 , titlul VI, art. 
02, alin 03 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul - Modernizare şi asfaltare 
drumuri de interes local în comuna 
Moara Vlăsiei, cu suma de 1000 mii 
lei;  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor din Moara 
Vlăsiei prin asfaltarea drumurilor 
comunale.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

534.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 , titlul VI, art. 
02, alin 03 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul - Modernizare şi asfaltare 
drumuri de interes local în oraşul 
Popeşti Leordeni, cu suma de 1000 
mii lei;  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor din Popeşti 
Leordeni prin asfaltarea şi 
modernizarea drumurilor locale.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului    . 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

535.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 , titlul VI, art. 
02, alin 03 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul - Modernizare şi asfaltare 
drumuri de interes local în satul 
Sindriliţa, comuna Găneasa, cu suma 
de 600 mii lei;  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor din Popeşti 
Leordeni prin asfaltarea şi 
modernizarea drumurilor locale.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

536.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 , titlul VI, art. 
02, alin 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul - Modernizare şi asfaltare 
drumuri de interes local în comuna 
Mogoşoaia, cu suma de 1000 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor din 
Mogoşoaia prin asfaltarea şi 
modernizarea drumurilor comunale. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

537.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 titlul VI, art. 
02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul - Extindere reţea 
alimentare cu apa  potabila în satele 
Gruiu, Lipia şi Siliştea Snagovului, 
comuna Gruiu, cu suma de 1000 mii 
lei; 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL 
 

Investiţia este necesară pentru a se 
asigura accesul la apă potabilă a 
locuitorilor comunei Gruiu.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

538.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 , titlul VI, art. 
02, alin 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul – Modernizare şi asfaltare 
drumuri de interes local în comuna 
Chiajna, cu suma de 1000 mii lei;  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL 
 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor din Chiajna 
prin asfaltarea şi modernizarea 
drumurilor comunale.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

539.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul – Modernizare şi asfaltare 
drumuri de interes local în comuna 
Chiajna, cu suma de 1000 mii lei;  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL 
 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor din Chiajna 
prin asfaltarea şi modernizarea 
drumurilor comunale.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

540.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art 02 alin 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Crizbav, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, astfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

541.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art 02 alin 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Ticus, jud. Brasov  
 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, astfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

542.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art 02 alin 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, astfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Ticus, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

543.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art 02 alin 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, astfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
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Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Parau, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

544.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art 02 alin 03 Subprogramul 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, astfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
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privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Soars, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

545.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, astfel încât 
locuitorii acestei comune să 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
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Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art 02 alin 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Cincu, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
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546.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art 02 alin 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Ungra, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, astfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

547.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art 02 alin 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Jibert, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, astfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

548.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art 02 alin 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Hoghiz, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, astfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

549.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art 02 alin 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Rupea, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, astfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

550.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art 02 alin 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare” com. 
Ormenis, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

551.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art 02 alin 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare” com. 
Augustin, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, asfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

552.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul 6 Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice Art 02 
alin 03 Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 1.600 
mii lei pentru reabilitarea străzii 
Boianului, în oraşul Drăgăneşti – Olt, 
judeţul Olt. 
 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 
2010. 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică exact sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
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cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

553.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul 6 Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice Art 02 
alin 03 Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de de 
3.500 mii lei  pentru reabilitarea 
străzii Oltului din oraşul Drăgăneşti 
– Olt, judeţul Olt. 
 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 
2010. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică exact sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

554.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul 6 Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice Art 02 
alin 03 Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 1.000 
mii lei  pentru reabilitarea străzii 
Grădinari din oraşul Drăgăneşti – 
Olt, judeţul Olt. 
 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 
2010. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică exact sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
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categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

555.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul 6 Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice Art 02 
alin 03 Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Pozitia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de  7.337 
mii lei pentru modernizarea şi 
reabilitarea Bdul Muncii, în oraşul 
Scorniceşti, judeţul Olt  
 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 
2010. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică exact sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

556.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul 6 Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice Art 02 
alin 03 Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 1.200 
mii lei  pentru reabilitarea străzii 
Comanencelor din oraşul Drăgăneşti 
– Olt, judeţul Olt. 
 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 
2010. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică exact sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
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PNL  sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

557.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul 6 Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice Art 02 
alin 03 Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
400.000 lei  pentru reabilitarea 
străzilor Eroilor şi Zorilor din oraşul 
Drăgăneşti – Olt, judeţul Olt. 
 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 
2010. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică exact sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

558.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul 6 Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice Art 02 
alin. 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 
 

Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Alimentare 
cu apă, canalizare” com. Maierus, 
jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică exact sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

559.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul 6 Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice Art 02 
alin. 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 
 

Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Alimentare 
cu apă, canalizare” com. Cata, jud. 
Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică exact sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
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finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

560.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul 6 Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice Art 02 
alin. 20 

Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Alimentare 
cu apă” sat Vladeni, com. 
Dumbravita, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică exact sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
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Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 
 

Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

561.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 337 
mii lei pentru proiectarea execuţiei 

Sala de sport existentă nu oferă 
condiţii adecvate desfăşurării 
activităţile sportive. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
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 utilităţilor pentru sala de sport din 
comuna Potcoava, judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

562.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
119.000 lei pentru  asigurarea de 
utilităţi pentru un bloc ANL, în 
comuna Potcoava, judeţul Olt. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Necesitatea finalizării lucrarilor de 
constructie a blocului ANL. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
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563.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Reabilitare DJ 46A Bîrseşti – 
Bărbăteşti 
 
Sumă necesară: 1.000.000 lei  
 
Sursa de finanţare: Secretariatul 
General al Guvernului 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

6 km 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

564.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Extindere alimentare cu apă Costeşti- 
Bistriţa. 

6 km 
 

Se propune respingerea întrucât : 
-Sursa de finanţare menţionată 
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Anexa nr. 3/15/02 
 

Sumă necesară: 1.000.000 lei  
 
Sursa de finanţare: Secretariatul 
General al Guvernului 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
Secretariatul General al 
Guvernului au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2010. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

565.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 

Implementarea unui sistem de 
alimentare cu apă pentru localităţile 
Vaideeni – Horezu – Măldăreşti pe 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea întrucât : 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
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 HG 577 
Sumă necesară: 3.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Secretariatul 
General al Guvernului 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
Secretariatul General al 
Guvernului au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2010. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

566.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Reabilitarea Drumului Comunal 
Goruneşti , Slătioara 
Sumă necesară: 300.000 lei 
 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
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Sursa de finanţare: Secretariatul 
General al Guvernului 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

567.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Reabilitarea drumurilor locale prin 
executare la rigole şi turnarea 
stratului de uzură , comuna Buneşti; 
Sumă necesară: 800.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Secretariatul 
General al Guvernului 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

Senatului     reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

568.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Alocarea de fonduri pentru realizarea 
obiectivului canalizare  oraş Berbeşti 
Sumă necesară: 1.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Secretariatul 
General al Guvernului 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

Este un oraş nou, înfiinţat în anul 
2004, are un număr de 8000 
locuitori  din care 5000 locuiesc la 
blocuri. Este nevoie pe o distanţă 
de 10-15 km. 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 

Se propune respingerea întrucât : 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
Secretariatul General al 
Guvernului au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2010. 
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Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

569.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei de 3.000 
mii lei, reprezentând reabilitarea 
drumurilor comunale şi judeţene din 
Satu Mare, DC 13 – Huta Moişeni, 
localitatea Certeze – Satu Mare – 
3.000 mii lei 
 
Autori: deputat PSD+PC Gheorghe 
Ciocan şi senator PSD+PC Marian 
Valer 

Sursa de finanţare: din suma 
prevăzută în bugetul  Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Senatului     Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

570.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei de 3.000 
mii lei, reprezentând reabilitarea 
drumurilor comunale şi judeţene din 
Satu Mare, DJ Tăşuad Cena – Satu 
Mare – 3.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: din suma 
prevăzută în bugetul  Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Autori: deputat PSD+PC Gheorghe 
Ciocan şi senator PSD+PC Marian 
Valer 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

571.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei de 3.000 
mii lei, reprezentând reabilitarea 
drumurilor comunale şi judeţene din 
Satu Mare, DC 1014 – Odoreu Apa – 
Satu Mare - 3.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: din suma 
prevăzută în bugetul  Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Autori: deputat PSD+PC Gheorghe 
Ciocan şi senator PSD+PC Marian 
Valer 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

572.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei de 3.000 
mii lei, reprezentând modernizarea 
drumurilor din municipiul Constanţa, 
Modernizare drum Zona Tomis 
Nord, municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa - 3.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: din suma 
prevăzută în bugetul  Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Antonella Marinescu 
 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură finanţarea.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

573.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei de 3.000 
mii lei, reprezentând modernizarea 
drumurilor din municipiul Constanţa, 
modernizare drum Zona Palazu 
Mare, municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa - 3.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: din suma 
prevăzută în bugetul  Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură finanţarea.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
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Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Antonella Marinescu 
 

categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

574.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei de 3.000 
mii lei, reprezentând modernizarea 
drumurilor din municipiul Constanţa, 
modernizare drum Zona Faleză Nord 
–Mamaia, municipiul Constanţa, 
judeţul Constanţa. – 3.000 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: din suma 
prevăzută în bugetul  Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Antonella Marinescu 
 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură finanţarea.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

575.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 2 900 lei, 
necesari pentru realizarea sistemului 
de alimentare cu apă, în Comuna 
Cîrna judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din Comuna Cîrna. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
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dispoziţia Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Senatului     
 
 
 
 
 
  

2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

576.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 

Starea precară a drumurilor 
orăşeneşti îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 17 500 lei necesară 
pentru realizarea lucrărilor de 
asfaltare şi modernizare a drumurilor 
orăşeneşti  din oraşul Segarcea 
judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 
 
 
 
 
 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

577.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 500 000 lei necesară 
pentru realizarea lucrărilor de 
asfaltare a drumului comunal Ghidici 
– Seaca de Cîmp şi pentru 
modernizarea drumurilor comunale 
din comuna Ghidici judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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dispoziţia Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

578.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  350 000  lei necesară 
pentru înfiinţarea reţelei de 
alimentare cu apă şi canalizare în 
comuna Ghidici judeţul Dolj. 
 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din comuna Ghidici. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 552 -

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

579.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 100 000 lei, 
necesară pentru asigurarea finanţării 
Proiectului integrat comuna Cîrna, 
judeţul Dolj 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii decente de trai în 
conformitate cu standardele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene,  pentru cetăţenii 
comunei Cîrna, judeţul Dolj 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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dispoziţia Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

580.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 7001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 05, 
Finanţarea elaborării şi/sau 
actualizării planurilor urbanistice 
generale şi a regulamentelor locale 
de urbanism, cu suma de 20 000 lei 
necesare pentru actualizarea şi 
efectuarea de planuri cadastrale şi 
studii de fezabilitate în vederea 
construirii unui ansamblu de locuinţe 
sociale în comuna Urzicuţa judeţul 
Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 

În vederea construirii unui 
ansamblu de locuinţe sociale în 
comuna Urzicuţa, este necesară 
actualizarea şi efectuarea de planuri 
cadastrale şi studii de fezabilitate 
fără de care proiectul nu pate fi pus 
în aplicare. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 554 -

 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

581.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  1 000 000 lei necesară 
pentru înfiinţarea reţelei de 
alimentare cu apă şi canalizare şi 
construcţia unei staţii de epurare în, 
comuna Gîngiova  judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării 
transfrontaliere, reducerea poluării 
solului, a apelor subterane şi a 
apelor de suprafaţă receptoare. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
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cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

582.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma 194 000 lei necesară pentru 
completarea sistemului clasic de 
producere a apei calde cu un sistem 
care utilizează energia solară şi care 
conduce la îmbunătăţirea calităţii 
apei, aerului şi solului în  comuna 
Ostroveni  judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Realizarea acestui proiect poate fi 
benefică pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai pentru locuitorii 
din comuna  Ostroveni. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

583.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 

Realizarea acestui proiect poate fi 
benefică pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai pentru locuitorii 
din comuna  Bratovoieşti. 

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  50 000 lei necesară pentru 
înfiinţarea reţelei de alimentare cu 
apă şi canalizare în satele Bădoşi şi 
Prunet, comuna Bratovoieşti  judeţul 
Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

584.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii decente de trai în 
conformitate cu standardele impuse 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
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Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 50 000 lei, 
necesară pentru asigurarea finanţării 
proiectului integrat al comunei 
Urzicuţa judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

de calitatea de membru al Uniunii 
Europene,  pentru cetăţenii 
comunei Urzicuţa, judeţul Dolj. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

585.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  150 000 lei necesară pentru 
înfiinţarea reţelei de canalizare în 
satul Belcin, comuna Calopăr  
judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  

Realizarea acestui proiect poate fi 
benefică pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai pentru locuitorii 
din satul Belcin. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Senatului     obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

586.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 3 200 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
satele Rojişte şi Tîmbureşti din 
comuna Rojişte  judeţul Dolj. 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din comuna Rojişte. 
 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

587.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
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PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 2 500 000 lei necesară 
pentru asfaltarea drumurilor 
comunale din satele Badosi, Prunet, 
şi Bratovoieşti din comuna 
Bratovoieşti  judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 561 -

Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 

588.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 350 000 lei necesară 
pentru realizarea studiului de 
fezabilitate pentru pietruirea a 25 km. 
de drumuri comunale din satele 
Rojişte şi Timbureşti din comuna 
Rojişte  judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 562 -

acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 

589.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 1 500 000 lei necesară 
pentru asfaltarea drumului comunal 
DC 95,  a drumurilor comunale din 
satele Ţuglui, Glod, Titelu din  
comuna Ţuglui  judeţul Dolj, şi 
pentru pietruirea a 10 km. din drumul 
de tarla aparţinând comunei Ţuglui 
din judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Ştefan Valeriu Zgonea Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 

590.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 7001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 05, 
Finanţarea elaborării şi/sau 
actualizării planurilor urbanistice 
generale şi a regulamentelor locale 
de urbanism, cu suma de 30 000 lei 
necesare pentru reactualizarea 
planului urbanistic general al 
comunei Urzicuţa judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 

Pentru implementarea programului 
de modernizare al comunei,  este 
necesară reactualizarea urgentă a 
planului urbanistic general. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
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Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

591.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  10 555 lei necesară pentru 
înfiinţarea reţelei publice de 
alimentare cu apă şi a reţelei publice 
de apă uzată (canalizare şi staţie de 
epurare) în satul Bistreţul Nou, 
comuna Bistreţ judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării 
transfrontaliere, reducerea poluării 
solului, a apelor subterane şi a 
apelor de suprafaţă receptoare. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
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alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

592.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 3 000 000 lei necesară 
pentru lucrări de întreţinere şi 
asfaltare a 9,3 km. de drumuri 
comunale în comuna Valea 
Stanciului  judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Lucrările de întreţinere şi asfaltare 
au fost deja începute, iar încetarea  
lucrărilor ar însemna degradarea 
lucrărilor executate până la această 
dată. 
 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

593.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 60 000 lei necesară 
pentru asfaltarea drumului comunal 
DC 43 Sadova – Damian şi a 
străzilor rurale (str. Bisericii din satul 
Sadova şi str. Bisericii din satul 
Piscul Sadovei) din comuna Sadova  
judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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dispoziţia Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

594.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 280 000 lei, 
necesară pentru cofinanţarea 
Proiectului “Parc energetic 
fotovoltaic” comuna Sadova, judeţul 
Dolj 
 
Sursa de finanţare:  

Suma solicitată este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi 
pentru asigurarea unui trai decent. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Nu există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locinţei a acestui 
obiectiv. 

595.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 15 000 lei necesară 
pentru asfaltarea drumului comunal 
Bistreţ – Brînduşa – Goicea - Bîrca 
din comuna Bistreţ  judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

596.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 5 000 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
Comuna Bratovoieşti  judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din Comuna Bratovoieşti. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului    .  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

597.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 200 000 lei, 
necesară pentru amenajarea unui parc 
de agrement în  satul Valea 
Stanciului, comuna Valea Stanciului, 
judeţul Dolj 
 
Sursa de finanţare:  

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unui 
spaţiu de odihnă şi agrement în 
conformitate cu standardele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene,  pentru cetăţenii satului 
Valea Stanciului din  judeţul Dolj. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

598.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 1 800 000 lei necesară 
pentru realizarea lucrărilor de 
asfaltare a unei porţiuni de 2,5 km. 
drum comunal în cartierul Făgăraş 
din comuna Podari judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 

Lucrările de asfaltare au fost 
finalizate încă din anul 2008, dar 
contravaloarea lucrărilor nu a fost 
încă decontată. 
 
 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

599.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 892 000 lei necesară 
pentru realizarea lucrărilor de 
asfaltare a drumului comunal DC 95 
între chilometri 14+000 şi 18+500 şi 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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pentru pietruirea drumurilor 
comunale din comuna Calopăr  
judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Senatului     în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

600.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
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Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 90 000 lei necesară 
pentru lucrări de întreţinere a 
drumului comunal 2A Gară Afumaţi 
– Urzicuţa – Bîrca, comuna Urzicuţa  
judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
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suma de 321,0 mil lei 
601.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 280 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
comuna Ostroveni  judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din Comuna Ostroveni. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

602.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 161 000 lei, 
necesară pentru asigurarea finanţării 
proiectului „Comunitatea Listeava, 
comunitate  europeană”  comuna 
Ostroveni, judeţul Dolj 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Suma solicitată este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, a 
infrastructurii rurale şi pentru 
asigurarea unui trai decent. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
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603.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 180 000 lei, 
necesară pentru asigurarea finanţării 
proiectului „Îmbunătăţirea calităţii 
vieţii”  comuna Ostroveni, judeţul 
Dolj 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Suma solicitată este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, a 
infrastructurii rurale şi pentru 
asigurarea unui trai decent. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

604.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 100 000 lei, 
necesară pentru realizarea unei 
grădini publice în  comuna 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unui 
spaţiu de odihnă şi agrement în 
conformitate cu standardele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene,  pentru cetăţenii 
comunei Ostroveni, judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Ostroveni, judeţul Dolj 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

605.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 250 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
Comuna Gîngiova  judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din Comuna Gîngiova. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

606.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 830 000 
lei, necesari pentru realizarea 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din Comuna Calopăr. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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sistemului de alimentare cu apă, în 
Comuna Calopăr  judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului    . 

principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

607.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Anexa nr. 3/15/02 
 

Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 2 800 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
Comuna Valea Stanciului  judeţul 
Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din Comuna Valea 
Stanciului. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

608.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 3 000 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
Comuna Măceşul de Jos  judeţul 
Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din Comuna Măceşul de 
Jos. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

609.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 1400 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
Comuna Podari judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din Comuna Podari. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

610.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 150 mii lei pentru reactualizare 
PUG  comuna Paltinis,  judetul 
Botosani 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
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2. Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

611.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 130 mii lei pentru reabilitarea 
sistemului de iluminat din comuna 
Paltinis,  judetul Botosani 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

612.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 150 mii lei pentru constructie 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Anexa nr. 3/15/02 
 

incapere si dotare cu centrala termica 
Scoala I-VIII, nr.1 din comuna 
Paltinis,  judetul Botosani 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

613.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 300 mii lei pentru impietruiri 
drumuri satesti si comunale,  comuna 
Unteni,  judetul Botosani 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
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2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

614.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 430 mii lei pentru impietruiri 
drumuri satesti si comunale,  comuna 
Unteni,  judetul Botosani 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Senatului     dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
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615.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 500 mii lei pentru impietruiri 
drumuri satesti si comunale,  comuna 
Durnesti,  judetul Botosani 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

616.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 200 mii lei pentru modernizarea 
sistemului de iluminat public, 
arhitectural si decorativ, din comuna 
Cordăreni, judetul Botosani 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Lucrare finalizata, dar ne achitata, 
exista pobilitatea platii penalitatilor 
de intarziere la plata contractului. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

617.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 6000 mii lei pentru finalizarea 
lucrarii  aductiune de apa (lucrare 
executata partial), din comuna Mihai 
Eminescu, judetul Botosani 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

618.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 300 mii lei pentru impietruiri 
drumuri satesti si comunale,  comuna 
Cordareni,  judetul Botosani 
 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

619.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 5746 mii lei pentru modernizare 
strazi orasul Saveni,  judetul 
Botosani 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 
 

Proiect depus la ADR Nord Est fara 
finantare 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 

620.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 1000 mii lei pentru finalizarea 
reabilitarii drumurilor locale in 
orasul Saveni,  judetul Botosani 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 

621.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 950 mii lei pentru amenajare zone 
rezidentiale in ansamblul de locuinte 
in zona Republicii si Trandafirilor,  
Oras Saveni, judetul Botosani 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Exista proiect tehnic dar lipsesc 
fondurile de finantare    
 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 

622.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 130 mii lei pentru reactualizare 
PUG  comuna Todireni,  judetul 
Botosani 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

PUG expirat 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

623.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 500 mii lei pentru amenajare 
drum comunal al comunei Ştiubieni, 
judetul Botosani 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

624.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 500 mii lei pentru impietruiri 
drumuri satesti si comunale,  comuna 
Vârfu Câmpului,  judetul Botosani 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

625.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 500 mii lei pentru reabilitare  
drum comunal al comunei Santa 
Mare, judetul Botosani 
 
Sursa de finanţare:  

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
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Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
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suma de 321,0 mil lei 
626.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Modernizare 
strazi”, jud. Calarasi, com. 
Ciocanesti, cu suma 3500 mii lei  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Starea precară a drumurilor 
menţionate impune realizarea unor 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 

627.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „Incalzire centralizata in 
scoala Independenta si gradinita 
Independenta”, jud Calarasi, com 
Independenta cu suma de 300 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 600 -

în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

628.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „Modernizare strazi in sat 
Visini” jud Calarasi, comuna 
Independenta cu suma de 1500  mii 
lei 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Imbunatatirea calitatii precare a 
unor drumuri din mediul rural. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

629.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Modernizare 
strazi” jud Calarasi, comuna 
Sarulesti cu suma de 64 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Imbunatatirea calitatii precare a 
unor drumuri din mediul rural. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

630.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Modernizare strazi 
in satele Vlad Tepes si Mihai 
Viteazu” jud Calarasi, comuna Vlad 
Tepes cu suma de 1400 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 

Imbunatatirea calitatii precare a 
unor drumuri din mediul rural. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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Motreanu  finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

631.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „Modernizare strazi in 
comuna Frasinet „jud Calarasi, 
comuna Frasinet cu suma de 2000 

Imbunatatirea calitatii precare a 
unor drumuri din mediul rural. 
 
Amendament a fost  admis de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
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mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

632.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul  “Executare cai pietonale” 
, jud Calarasi, comuna Frasinet, cu 
suma de 400 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Modernizarea drumurilor din 
mediul rural 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

633.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Modernizare strazi 
in comuna Ulmu „jud Calarasi, 
comuna Ulmu cu suma de 100 mii lei
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Imbunatatirea calitatii precare a 
unor drumuri din mediul rural. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

634.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Asfaltare drumuri 
comunale 8 km „jud Calarasi, 
comuna Ulmu cu suma de 30 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Imbunatatirea calitatii precare a 
unor drumuri din mediul rural. 
Masura 3.2.2. – PNDR faza S.F. + 
P.T. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

635.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Modernizare strazi 
in sat Ulmu” jud Calarasi, comuna 
Ulmu cu suma de 75  mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 

Imbunatatirea calitatii precare a 
unor drumuri din mediul rural. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

636.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „Plan urbanistic zonal + 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Anexa nr. 3/15/02 
 

Regulament local de Urbanism„  jud 
Calarasi, comuna Ulmu cu suma de 
35 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului    . 

1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

637.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul  „Extindere trotuare 
in satele Lehliu si Sapunari”, jud 
Calarasi, comuna Lehliu, cu suma de 
425 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 

Modernizarea drumurilor din 
mediul rural 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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Motreanu finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

638.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „Constructie gradinita cu 
program redus”,  jud Calarasi, 
comuna Ulmu cu suma de 30 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Masura 3.2.2. – PNDR faza S.F. + 
P.T. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu există bază legală pentru 
finanţarea din bugetului 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului a 
acestui obiectiv. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 

639.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Imbunatatire strazi 
de pamant prin asfaltare”, jud 
Calarasi, com Lehliu, cu suma de 
3968 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 

Starea precara a drumurilor 
mentionate impune realizare unor 
astfel de lucrari, pentru a nu fi pusa 
in pericol siguranta circulatiei pe 
drumurile publice. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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Motreanu 
 

Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

640.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Reabilitare 
termică blocuri multietajate Sărmaşu, 

Conditii de locuit improprii si 
consumuri crescute.  
 
Amendament a fost  admis de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
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cu suma de 672, 067 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se asigură redistribuirea. 
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

641.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare 
drumuri comunale,asfaltare DC 103 
Balda-Visinelu, in localitatea 
Sarmasu, cu suma de 4.280,831 mii 
lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
 

Stare avansata de deteriorare. 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se asigură redistribuirea. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

642.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Alimentare cu apa 
a localitatilor componente si a 
orasului Sarmasu, cu suma de 
1.705mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Lipsa acuta de apa la un numar 
foarte matre de locuitori.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se asigură redistribuirea. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

643.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare 
drumuri comunale (D.C.Iernut-
Salscud) in localitatea Iernut, cu 
suma de 5000 lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

644.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Apa 
potabila,canalizare menajera şi statie 
de epurare pentru localitatile Salcud, 
Cipau si Sf.Gheorghe , apartinatoare 
orasului Iernut, cu suma de 1150,627 
mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

645.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare drum 
comunal DC113 Zau de Campie-
Barbosi, cofinantare localitatea Zau 
de Campie, cu suma de 598 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Localitati 
cvasi-izolate.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se asigură redistribuirea. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

646.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Infiintare retea 
publica de apa; Canalizare menajera 
şi statie de epurare,modernizare 
strazi secundare, gradinita, 
modernizare camin, in comuna Zau 
de Campie, cofinantare cheltuieli 
neelibibile,TVA, (Masura 322), cu 
suma de 3626,789 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
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şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

647.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare drum 
comunal DC164 Vatava, cu suma de 
8048,845 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

648.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Alimentare cu apa  
potabila in localitatile Valea Şurii şi 
Valea Frăţiei, comuna Valea Largă, 
cu suma de 500 mii lei;  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Sate cvasi-
izolate.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

649.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Alimentare cu apa  
potabila in comuna Vatava, cu de 
412,802 mii lei;  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 622 -

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

650.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
si drumuri comunale in localitatea 
Valea Larga, cu suma de 4000 mii 
lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

651.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
in localitatea Sânger, cu suma de 100 
mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

652.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare drum 
comunal DC115 Sânger, cu suma de 
100 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

653.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Alimentare cu apa  
potabila in localitatea Sânger, cu 
suma de 54 mii lei;  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Localitate cvasi-
izolata.  
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

654.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
in localitatea Rastolita, cu suma de 
43,197 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

655.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Alimentare cu apa  
potabila (O.G.7/2007) a localitatii 
Rastolita, cu suma de 163,853 mii 
lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Lucrare 
inceputa.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

656.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Reabilitare trotuare 
comuna Nades, 
cu suma de 300 mii de lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

657.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare drum 
comunal DC 60 Tigmandru-
Magherus, comuna Nadeş cu suma 
de 800 mii lei;  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

658.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

 Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Alimentare cu apa  
potabila in comuna Lunca Bradului 
cu suma de 1900 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 



 
 
Nr. 
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- 631 -

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

659.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare 
drumuri comunale si indiguiri in 
localitatea Lunca Bradului, cu suma 
de 800 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 



 
 
Nr. 
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- 632 -

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

660.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Alimentare cu apa 
a localitatilor Glajarie, Larga, 
Fondoaia si Casva din Comuna 
Gurghiu, cu suma de 900 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Continuarea 
investitiilor incepute deja.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 



 
 
Nr. 
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- 633 -

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

661.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare 
drumuri comunale,DC7 Gurghiu-
Glajarie,DC9 Gurghiu-Orsova, 
DC10 Gurghiu-Comori, cu suma de 
10400 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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- 634 -

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

662.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
in localitatea Gurghiu, cu suma de 
3500 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

663.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Alimentare cu apa  
potabila (O.G.7/2007) a localtatii 
Cucerdea, cu suma de 160 mii lei; 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
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- 635 -

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

664.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
in localitatea Cucerdea, cu suma de 
644lei; 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
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- 636 -

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

665.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Alimentare cu apa  
potabila in localitatea Milasel, com. 
Craiesti, cu suma de 650 mii lei; 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
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- 637 -

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

666.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare 
drumuri comunale,asfaltare DC150 
Milasel, in localitatea Craiesti,cu 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
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- 638 -

suma de 1350 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

667.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
in localitatea Craiesti, cu suma de 
1120 mii lei; 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
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- 639 -

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

668.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Alimentare cu apa  
potabila in comuna Craiesti, cu suma 
de 360 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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- 640 -

acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

669.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
in localitatea Cozma, cu suma de 520 
mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei. Localitate cu grad ridicat de 
saracie (45%).  
 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 

670.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
in localitatea Breaza, cu suma de 200 
mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 

671.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Reabilitare trotuare 
in localitatea Filpisu Mare comuna 
Breaza,  
cu suma de 300 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea 
unor condiţii moderne 
de tranzit local.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 

672.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Alimentare cu apa  
potabila (O.G.7/2007) a localtatii 
Bichis, cu suma de 1066 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. 
  
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

673.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Construire Sală de 
sport, comuna  Beica de Jos, cu suma 
de 5950 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Numar mare de tineri. Solicitari 
repetate depuse la Guvern.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
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Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

674.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare 
drumuri comunale DC11, DC10, 
DC14, in localitatea Beica de Jos, cu 
suma de 9795,807 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Cele trei drumuri deservesc un 
areal geo-uman de peste 5000 de 
oameni. Sunt baza dezvoltarii 
economice a zonei. Lucrarile au 
fost deja incepute prin finantare de 
Guvern. Se impune continuarea 
lucrarii. Memorii depuse la 
Ministerul Dezvoltarii.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

675.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Alimentare cu apa  
potabila in comuna Beica de Jos, sat 
Beica de Jos, cu suma de 2293,047 
mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Deficit foarte mare de apa. 
Localitate cu numar ridicat de 
rromi. Nivel de saracie - 47%, polul 
saraciei in judetul Mures.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

676.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare 
drumuri comunale DC126, DC136, 
DC133, DC134, DC131,DC122, 
DC129, in localitatea Band, cu suma 
de 32.550 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Localitate cu numar mare de etnici 
rromi. Drumuri in stare avansata de 
degradare. Prin crearea unei 
infrastructuri de drum se formează 
conditiile de eliminare a tensiunilor 
sociale. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

677.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
in localitatea Band inclusiv satele 
apartinatoare, cu suma de 23.550 lei 
mii ; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Localitate cu numar mare de etnici 
rromi. Drumuri in stare avansata de 
degradare. Prin crearea unei 
infrastructuri de drum se formează 
conditiile de eliminare a tensiunilor 
sociale.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

678.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea a  1000 mii lei 
pentru extinderea şi înlocuirea 
sistemului de alimentare cu apă în 
comuna Valea Călugărească, jud. 
Prahova 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr. 3/15/02, 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apa a satelor 
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 

Este necesară integrarea alimentării 
cu apă în localitate, în scopul 
atingerii cerintelor de dezvoltare 
europene. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

679.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea a  4000 mii lei 
pentru integrarea sistemului de 
alimentare cu apă în comuna Tătaru, 
jud. Prahova 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr. 3/15/02, 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apa a satelor 
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 

Este necesară integrarea alimentării 
cu apă în localitate, în scopul 
atingerii cerintelor de dezvoltare 
europene. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

680.  Anexa nr. 3/15/02 
70.01.51.32  
„Reabilitare termică a clădirilor de 

Propunem suplimentarea cu 6.000 
mii lei a sumei propuse a fi alocată 
de la bugetul de stat în anul 2010, 

30 de blocuri din municipiul Iasi au 
expertiza realizata pentru reabilitare 
termică, iar valoarea acesteia se 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică capitolul 
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locuit” 
 

pentru finantarea reabilitarii termice 
a 30 de blocuri din Municipiul Iasi. 
 
Autori: Deputat PNL Relu Fenechiu, 
            Deputat PNL Cristian 
Adomniţei 
            Senator  PNL Varujan 
Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal  

ridica la 6.000 mii lei/. 
 
Sursa de finanţare – Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

bugetar şi tittlul din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

681.  

Anexa nr. 3/15/02 
70.02.04 
„Programul pentru construcţii 
locuinţe” 
 

 
Propunem suplimentarea cu 25.200 
mii lei a sumei propuse a fi alocată 
de la bugetul de stat în 2010, pentru  
construcţia de locuinţe ANL pe raza 
Municipiului Iaşi:  
C.U.G. bloc 1004 – 74 locuinţe  
Complex Grădinari, Etapa 2 – 64 
locuinţe noi 
Complex Grădinari, Etapa 3 – 100 
locuinţe noi.  
 
Autori: Deputat PNL Relu Fenechiu, 
            Deputat PNL Cristian 
Adomniţei 
            Senator  PNL Varujan 
Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  

In Municipiul Iasi exista 
actualmente peste 2.400 de dosare 
nerezolvate, depuse de tineri care 
isi doresc o locuinta ANL. 
 
Sursa de finanţare – Bugetul  
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului   

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii şi nefiind 
precizate poziţiile bugetare 
propuse a se diminua în vederea 
asigurării finanţării acestui 
obiectiv de investiţii..  
2. Sumele prevăzute pentru anul 
2010 la programul pentru 
constructii locuinte, este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
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Partidului Naţional Liberal 
 

publice locale. 
 

682.  

Anexa nr. 3/15/02 
70.02.04 
„Programul pentru construcţii 
locuinţe” 

 
Propunem suplimentarea cu  11.100 
mii lei  a sumei propuse a fi alocată 
de la bugetul de stat în 2010, pentru  
construcţia, pe raza Municipiului 
Iasi, a noi locuinţe sociale pentru 
persoane evacuate din imobile 
revendicate: 
 
Complex Grădinari – 100 locuinţe 
noi 
 
Autori: Deputat PNL Relu Fenechiu, 
            Deputat PNL Cristian 
Adomniţei 
            Senator  PNL Varujan 
Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal  
 

 
In Municipiul Iasi exista deja peste 
100 de dosare nerezolvate, depuse 
de persoanele evacuate sau care 
urmeaza a fi evacuate din imobile 
revendicate. 
 
Sursa de finanţare – Bugetul  
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii.  
2. Sumele prevăzute pentru anul 
2010 la programul pentru 
constructii locuinte, este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
 

683.  Anexa 3 / 15 / 02, titlul VI, art. 02, 
alin. 20, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul – Înfiinţare staţie pompare 
apa sat Piscu, comuna Ciolpani, cu 
suma de 1000. mii lei.  
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL  

Asigurarea accesului la apă potabilă 
a locuitorilor satului Piscu, comuna 
Ciolpani.  
 
Sursa: bugetul alocat ministerului.  

Se propune respingerea întrucât : 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

684.  Anexa 3 / 15 / 02, titlul VI, art. 02, 
alin 03, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul - Modernizare şi asfaltare 
drumuri de interes local în comuna 
Moara Vlăsiei, cu suma de 1000 mii 
lei;  
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor din Moara 
Vlăsiei prin asfaltarea drumurilor 
comunale.  
 
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

685.  Anexa 3 / 15 / 02, titlul VI, art. 02, 
alin 03, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul - Modernizare şi asfaltare 
drumuri de interes local în oraşul 
Popeşti Leordeni, cu suma de 1000 
mii lei;  
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor din Popeşti 
Leordeni prin asfaltarea şi 
modernizarea drumurilor locale.  
 
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

686.  Anexa 3 / 15 / 02, titlul VI, art. 02, 
alin 03, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul - Modernizare şi asfaltare 
drumuri de interes local în satul 
Sindriliţa, comuna Găneasa, cu suma 
de 600 mii lei;  
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor din Popeşti 
Leordeni prin asfaltarea şi 
modernizarea drumurilor locale.  
 
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

687.  Anexa 3 / 15 / 02, titlul VI, art. 02, 
alin. 03, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul – Modernizare şi asfaltare 
drumuri de interes local în comuna 
Chiajna, cu suma de 1000 mii lei;  
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL 
 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor din Chiajna 
prin asfaltarea şi modernizarea 
drumurilor comunale.  
 
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 657 -

suma de 321,0 mil lei 
688.  Anexa 3 / 15 / 02, titlul VI, art. 02, 

alin 03, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul - Modernizare şi asfaltare 
drumuri de interes local în comuna 
Mogoşoaia, cu suma de 1000 mii lei; 
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor din 
Mogoşoaia prin asfaltarea şi 
modernizarea drumurilor comunale. 
 
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

689.  Anexa 3 / 15 / 02, titlul VI, art. 02, 
alin. 20, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul - Extindere reţea 
alimentare cu apa  potabila în satele 
Gruiu, Lipia şi Siliştea Snagovului, 
comuna Gruiu, cu suma de 1000 mii 
lei; 
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL 
 

Investiţia este necesară pentru a se 
asigura accesul la apă potabilă a 
locuitorilor comunei Gruiu.  
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

690.  Anexa 3/15/02 Cap. 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării, reducerea 

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
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ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 01, Alin. 01 

Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  4.000 mii lei necesară 
pentru înfiinţarea reţelei publice de 
apă uzată (canalizare şi staţie de 
epurare) în comuna Straoane, judeţul 
Vrancea. Studiul de fezabilitate este 
realizat 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ciprian Nica 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

poluării solului, a apelor subterane 
şi a apelor de suprafaţă receptoare. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

691.  Anexa 3/15/02 Cap. 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesară 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
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ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 01, Alin. 01 

Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  100 mii lei necesară pentru 
înfiinţarea reţelei de alimentare cu 
apă în satul Repedea, comuna 
Straoane, judeţul Vrancea. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ciprian Nica 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

extinderea reţelei de alimentare cu 
apă.. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

692.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 3.030 mii lei necesară 
pentru modernizare DC 49 Straoane 
Repedea, judetul Vrancea. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ciprian Nica 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

693.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 200 mii lei necesară 
pentru întreţinere drumuri comunale, 
pietruire, comuna Straoane, judetul 
Vrancea. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
 
Ciprian Nica 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

694.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 500 mii lei necesară 
pentru amenajare trotuare pietonale  
la DN 2L in comuna Straoane, 
judeţul Vrancea. 
 
Autor, apartenenţă politică: 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

695.  Capitol 1 sectiunea 2 art.4 lit.e 
Legea Bugetului de Stat 2010 
 
Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru canalizare şi 
alimentare cu apă potabilă în 
localităţile  Nalat şi Silvaşu de Jos, 
convenţia nr. 3879/26.09.2007 cu 
suma de 1200 mii lei 
 
Initiator 

Creşterea calităţii locuirii 
 
Sursa de finanţare : Bugetul 
Camerei Deputaţilor 

Se propune respingerea întrucât : 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
Camera Deputaţilor au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
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Grup Parlamentar PNL Senat instituţii în  anul  2010. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

696.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20  

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentarea cu 
apă a satelor Nădăştia de Sus, 
Nădăştia de Jos şi Strei Săcel”, 
Oraşul Călan,   cu suma de 803,358 
mii lei  RON 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

697.  Capitol 1 sectiunea 2 art.4 lit.e 
Legea Bugetului de Stat 2010 
 
Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20  

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu apă 
localitatea Nalaţ şi canalizare, 
epurare ape menajere Silvaşu de Jos 
şi Nalaţ”, Oraşul Haţeg,   cu suma de 
3.846,994 mii lei  RON 
 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât : 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
Secretariatul General al 
Guvernului au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2010. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

698.  Capitol 1 sectiunea 2 art.4 lit.e 
Legea Bugetului de Stat 2010 
 
Anexa 3/15/2 capitol 5001 grupa 5 
art.02 alin.20 
 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu apă 
potabilă în sistem centralizat”, 
COMUNA Buceş,   cu suma de 655 
mii lei  RON 
 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

699.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 5001 gr.51 art.02 alin.03  
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Pietruire drumuri 
comunale DC 121 Arănieşi, DC 
115A Ulm”, COMUNA CERBĂL,  
cu suma de 327.759 mii lei  RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Imbunatatirea conditiilor de trafic  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

700.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20  

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu apă 
în satele”, în satele Feregi şi Socet, 
COMUNA CERBĂL,   cu suma de 
271,797 mii lei  RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

701.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20  

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
apă”, COMUNA CERTEJU DE 
SUS,   cu suma de 500,000 mii lei  
RON 
 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

702.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20  

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
apă”, în satele Peştiana şi Densuş 
COMUNA Densuş,   cu suma de 
1.500 mii lei  RON 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

703.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 5001 gr.51 art.02 alin.03  
 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare drum 
comunal Hărău-Deva (DC 129)”, 
COMUNA HĂRĂU,   cu suma de 
1.575 mii lei  RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Imbunatatirea conditiilor de trafic  
 
Sursa de finanţare: Ministerul  
Public 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

704.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 5001 gr.51 art.02 alin.03  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Împietruire 
drumuri săteşti şi vicinale „ in satele 
Podele, Luncoiu de Sus, Luncoiu de 
Jos, Stejărel, Comuna Luncoiu de 
Sus, cu suma de 700 mii lei  RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Imbunatatirea conditiilor de trafic  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 674 -

705.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu apă 
„ in satele Oraştioara de Sus, 
Ludeşti, Costeşti, Bucium, Comuna 
Oraştioara de Sus, cu suma de 1.000 
mii lei  RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea finalizarii retelei de apa 
si canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

706.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu apă 

Necesitatea finalizarii retelei de apa 
si canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
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„ in satele Clopotiva şi Valea Dîlji, 
Comuna Râu de Mori, cu suma de 
2.000 mii lei  RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

avută în vedere. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

707.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Extindere reţe a 
alimentare cu apă „ in satele Ostrovu 
Mic şi Ostrovu Mare, Comuna Râu 
de Mori, cu suma de 1.500 mii lei  

Necesitatea finalizarii retelei de apa 
si canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Administratiei Prezidentiale Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

708.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Extindere reţe a 
alimentare cu apă „ in satele Suseni, 
Brazi, Râu de Mori şi Ostrovel, 
Comuna Râu de Mori, cu suma de 
1.000 mii lei  RON 
 
Initiator 

Necesitatea finalizarii retelei de apa 
si canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
Administraţia Prezidenţială au  
fost  dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
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Grup Parlamentar PNL Senat instituţii în  anul  2010. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

709.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu apă 
„ in satele Oraştioara de Sus, 
Ludeşti, Costeşti, Bucium, Comuna 
Oraştioara de Sus, cu suma de 1.000 

Necesitatea finalizarii retelei de apa 
si canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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mii lei  RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Administratiei Prezidentiale Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

710.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu apă 
„ in satele Clopotiva şi Valea Dîlji, 
Comuna Râu de Mori, cu suma de 
2.000 mii lei  RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea finalizarii retelei de apa 
si canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

711.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Extindere reţe a 
alimentare cu apă „ in satele Ostrovu 
Mic şi Ostrovu Mare, Comuna Râu 
de Mori, cu suma de 1.500 mii lei  
RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea finalizarii retelei de apa 
si canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
Administraţia Prezidenţială au  
fost  dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2010. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

712.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Extindere reţe a 
alimentare cu apă „ in satele Suseni, 
Brazi, Râu de Mori şi Ostrovel, 
Comuna Râu de Mori, cu suma de 
1.000 mii lei  RON 
 
Initiator 

Necesitatea finalizarii retelei de apa 
si canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
Administraţia Prezidenţială au  
fost  dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
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Grup Parlamentar PNL Senat instituţii în  anul  2010. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

713.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Reabilitarea şi 
modernizarea staţiei de epurare 
pentru ape uzate menajere „ in satul 
Teliucu Inferior, Comuna Teliucu 

Necesitatea finalizarii retelei de apa 
si canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
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Inferior, cu suma de 2.018,618 mii 
lei  RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Administratiei Prezidentiale Administraţia Prezidenţială au  
fost  dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2010. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

714.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Reabilitare retele 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 
Sursa: Bugetul Ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare menţionată 
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apa- str Victoriei - lucrari  
suplimentare „ mun.Lupeni  cu suma 
de  6.222  mii lei  RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

public nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
Ministerul Public au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2010. 
2. - Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

715.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
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energie electrica" aferenta lucrarii 
"Alimentare cu apa in zonele rurale 
si locuinte sociale „ in satele : 
Densus, Stei, Hatagel, Pesteana si 
Pestenita comuna Densus, cu suma 
de  42.07 mii lei  RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Prezidenţiale avută în vedere. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

716.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Aiimentare cu apa „ in satele Socet 
si  Feregi comuna Cerbal., cu suma 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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de 36, 4735 mii lei  RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

717.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Aiimentare cu apa „ in satele Riu de 
Mori. Suseni  Brazi, Ostrovel 
comuna Riu de Mori, cu suma de 
215 mii lei  RON 
 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

718.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 5001 gr.51 art.02 alin.03  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Împietruire 
drumuri săteşti şi vicinale „ in satele 
Podele, Luncoiu de Sus, Luncoiu de 
Jos, Stejărel, Comuna Luncoiu de 
Sus, cu suma de 700 mii lei  RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Imbunatatirea conditiilor de trafic  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

719.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Aiimentare cu apa „ in satele Dancu 
Mare. Dancu Mic, Martinesti, 
Tamasasa   comuna Martinesti, cu 
suma de  438, 95475 mii lei  RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

720.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
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"Aiimentare cu apa „ in satul  Vata 
de Jos comuna Martinesti, cu suma 
de  17,28905 mii lei  RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

721.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Aiimentare cu apa „ in satul  Lesnic 
comuna, Vetel cu suma de  500mii 
lei  RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

722.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Aiimentare cu apa „ in satul Batrina 
comuna Batrina, cu suma de  343 mii 
lei  RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

723.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
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"Aiimentare cu apa „ in satul Ohaba 
Streiului,  Calan cu suma de 
163,533 mii lei  RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

724.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Aiimentare cu apa „ in satul Ohaba 
Streiului,  Calan cu suma de 
163,533 mii lei  RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

725.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Alimentare cu apa „ in satul Stanija,  
comuna Buces cu suma de   5 000  
mii lei  RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

726.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
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"Alimentare cu apa „ in satul Tebea,  
comuna Baia de Cris  cu suma de   5 
800  mii lei  RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

727.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Alimentare cu apa „ in satul Briznic,  
comuna Ilia  cu suma de   97,0295 
mii lei  RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

728.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Alimentare cu apa „ in satul 
Sacamas   comuna Ilia  cu suma de 
248,448  mii lei  RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

729.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
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"Alimentare cu apa „ in satele 
Clopotiva, Valea Diljii  comuna Riu 
de Mori cu suma de 297, 7753 mii lei  
RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

730.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Alimentare cu apa „ in satul 
Manerau comuna Pestisu Mic cu 
suma de 1.033,19034 
mii lei  RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

731.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Alimentare cu apa „ in satul Sohodd 
comuna Lelese  cu suma de 611, 
73947 
mii lei  RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

732.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
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"Alimentare cu apa „ in satul Tetiucu 
Interior comuna Tetiucu Interior cu 
suma de 794,97742 mii lei  RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

733.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Alimentare cu apa „ in satul Totia  
comuna Baacia cu suma de 550 mii 
lei  RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

734.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru reabilitarea 
sistemului de alimentare cu apă 
pentru oraşul Haţeg cu suma de 500 
mii lei 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

735.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Alimentare cu apa a  satelor 
Nădăştia de Jos , Nădăştia de Sus şi 
Strei Săcel  cu suma de 803,358 mii 
lei 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Îmbunătăţire condiţii locuire 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

736.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20  
 
LegeaBugetului 2010 
Cap.1 sect.2 art.4 lit.e 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Bransamente apa-canal  
blocul 21 strada Independentei- Cota 
parte CLO din oraşul Călan cu suma 
de 50 mii lei 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

737.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20  

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Sistem canalizare  şi  staţie 
epurare ape menajere uzate în satul 
Strei cu suma de 2728,59 mii lei 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea întrucât : 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
Administraţia Prezidenţială au  
fost  dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2010. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
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reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

738.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20  

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Sistem canalizare  şi  staţie 
epurare ape menajere uzate în satul 
Batiz cu suma de 3894,87 mii lei 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea întrucât : 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
Administraţia Prezidenţială au  
fost  dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2010. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
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alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

739.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20  

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Sistem canalizare  şi  staţie 
epurare ape menajere uzate în oras 
Hateg cu suma de 1100 mii lei 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea întrucât : 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
Administraţia Prezidenţială au  
fost  dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2010. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
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precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

740.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20  

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Alimentare cu apa potabila,  
în satul  în satul Valea Sângeorgiului 
cu suma de 1464,31 mii lei 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

741.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20  

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Alimentare cu apa potabila,   
în satul  în satul Ohaba Streiului cu 
suma de 700,58 mii lei 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
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742.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20  

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Alimentare cu apa potabilă ,  
în satele Sîntămaria de Piatră, 
Călanul Mic şi Sâncrai cu suma de 
2430,55 mii lei 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

743.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, cap.5001 gr.51 art.02 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Sala de sport”, 

Necesitatea crearii de conditii de 
agrement  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
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alin.4 Oraş Haţeg,   cu suma de 525,000  
mii lei   
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Sursa de finanţare: Consiliului 
Superior al Magistraturii 

avută în vedere. 
2. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Suma destinată Programului  
Construcţii Săli de sport este 
aprobată in pozitie globala, sumă 
ce se detaliaza pe obiective prin 
liste separate de ordonatorul 
principal de credite. 

744.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, cap.5001 gr.51 art.02 
alin.32 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Amenajari exterioare  blocul 
21 strada Independentei cu suma de 
550 mii lei 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii şi 
redcerea costurilor cu energia 
termică 
 
Sursă finanţare: Bugetul Inalttei 
Curti de Casatie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
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150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

745.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, cap.5001 gr.51 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Reabilitare retele 
termice exterioare si instalatii de 
incalzire spitalul judetean Deva „ cu 
suma de 43.20 mii lei  RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. Nu exista bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului a 
acestui obiectiv 

746.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, cap.5001 gr.51 art.02 
alin.32 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Studiu privind 
oportunitatea si necesitatea racordarii 
sistemelor de alimentare cu energie 
termica produsa centralizat din 
localitatile Deva, Calan.Hunedoara si 
Simeria a SC Eiectrocentrale SA 
Deva „ cu suma de 3. 590 mii lei  
RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

 Imbunatatirea conditiilor de locuire
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. Nu exista bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului a 
acestui obiectiv 

747.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Realizare aeroport 
Deva-Saulesti „ cu suma de  462 12  

Necesitatea constructiei unui nod 
de trafic aerian in Regiunea de 
dezvoltare 5 Vest 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
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mii lei  RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Sursa: Serviciului de 
Transmisiuni Speciale 

2. Nu exista bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului a 
acestui obiectiv 

748.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Modernizare staţii epurare 
ape menajere uzate ON şi OV Călan 
cu suma de 8927,87  mii lei 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea întrucât : 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
Administraţia Prezidenţială au  
fost  dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2010. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
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cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

749.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, cap.5001 gr.51 art.02 
alin.32 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru construcţie bloc 
ANL oraş Haţeg conform contract nr. 
13935/14.11.2007 cu suma de 230 
mii lei 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea realizării obiectivului 
de investiţii datorită lipsei de 
locuinţe la nivel local 
 
Sursa de finanţare: Serviciului de 
Transmisiuni Speciale 

Se propune respingerea întrucât : 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale au  fost  dimensionate 
în  raport  cu sarcinile  ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
2010. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Sumele prevăzute pentru anul 
2010 la programul pentru 
constructii locuinte sunt în 
poziţia globală şi se detaliază pe 
obiective de către ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
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750.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, cap.5001 gr.51 art.02 
alin.32 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Bransamente electrice  blocul 
21 strada Independentei din oraşul 
Călan cu suma de 80,250 mii lei 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

751.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Lucrari de 
introducere apa si retea canalizare 
Calea motilor, localitatea Criscior, 
comuna Criscior - 400.000 RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât : 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
Secretariatul General al 
Guvernului au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2010. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

752.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Lucrari de 
introducere apa si retea canalizare 
localitatea Tustea, comuna General 
Berthelot – 450.000 RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Serviciului de Transmisiuni 
Speciale 

Se propune respingerea întrucât : 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale au  fost  dimensionate 
în  raport  cu sarcinile  ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
2010. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

753.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Lucrari de 
reabilitare DC 85 (DN 68 – 
Clopotiva), comuna Sarmizegetusa – 
310.00 RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Imbunatarire cale acces 
 
Sursa finantare: Bugetul 
Serviciului de Transmisiuni 
Speciale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

754.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 
 
Capitol 1 sectiunea 2 art.4 lit.e 
Legea Bugetului de Stat 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru „Lucrari de introducere apa si 
retea canalizare localitatile 
Paucinesti si Zeicani, comuna 
Sarmizegetusa – 1.600.000 RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Camerei Deputatilor 

Se propune respingerea întrucât : 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
Camera Deputaţilor au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2010. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

755.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul “Lucrari de 
alimentare cu apa pentru localitatile 
Uroi si Carpinis, orasul Simeria – 
700.000 RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Afacerilor Externe 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

756.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 
 
Capitol 1 sectiunea 2 art.4 lit.e 
Legea Bugetului de Stat 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru „Lucrari de introducere apa si 
retea canalizare pentru localitatile 
Banpotoc, Barsau, Chimindia si 
Harau, comuna Harau – 750.000 
RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Public 

Se propune respingerea întrucât : 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
Ministerul Public au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2010. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
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alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

757.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Alimentare apa 
potabila Calanul Mic, Sancrai si 
Santamaria de Piatra », sate 
apartinatoare orasului Calan – 
4200000 RON 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

758.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Reabilitare Drum 
Comunal Calan – Nadastia de 
Susu », Orasul Calan – 1600000 
RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Imbunatatire calitatea locuirii 
 
Sursa financiara: Bugetul 
Ministerului Public 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
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suma de 321,0 mil lei 
759.  Anexa 3/15/02 Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr.51 art.02 alin.01  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Modernizare 
piata agroalimentara » Oras Calan – 
600000 RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 

760.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr.51 art.02 alin.01 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Amenajare zona 
rezidentiala Orasul Vechi » Oras 
Calan – 1200000 RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
si dezvoltarea turismului local 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 

761.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, cap.5001 gr.51 art.02 
alin.32 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Reabilitare 
termica blocuri locuinte (22 de 
blocuri) », Oras Calan – 1000000 
RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Nu se specifică sursa de 

finanţare, ca atare 
contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, 
potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate 
fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 

2. Obiectivul poate fi finantat in 
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cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale 

762.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Reabilitare Drum 
Comunal Branisca – Rovina » Com. 
Branisca – 1800000 RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în . 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
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milioane lei. 
763.  Anexa 3/15/2 Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Recau si 
extindere reta apa potabila in loc 
Cerbal » Com. Cerbal – 710000 Ron 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului de Externe 

Se propune respingerea întrucât : 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
Ministerul Afacerilor Externe au  
fost  dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2010. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
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764.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Modernizare DC 
115B, 5,8 km » Com. Cerbal – 
3600000 RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 
 

765.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Modificare retea 
alimentare apa potabila in sat 
Poientita Tomii » Com. Cerbal – 
130000 RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Serviciului de Transmisiuni 
Speciale 

Se propune respingerea întrucât : 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale au  fost  dimensionate 
în  raport  cu sarcinile  ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
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2010. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

766.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 
 
Capitol 1 sectiunea 2 art.4 lit.e 
Legea Bugetului de Stat 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Retea alimentare 
apa potabila Sat Ponor si extindere 
retea canalizare si apa potabila in sat 
Galati » Com. Pui – 4000000 RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât : 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
Secretariatul General al 
Guvernului au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 718 -

instituţii în  anul  2010. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

767.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Realizare retea 
apa potabila din cea de-a doua sursa 
de alimentare a comunei Teliucu 
Inferior (Lac Cincis) »  Com. Teliucu 
Inferior – 500000 RON 
 
Initiator 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât : 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
Secretariatul General al 
Guvernului au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
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Grup Parlamentar PNL Senat instituţii în  anul  2010. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

768.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Retea alimentare 
apa potabila si canalizare in satele 
Vadu, Barastii Hategului, Sacel si 
Sanpetru » Com. Santamarie Orlea –  
4300000 RON 
 
Initiator 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea întrucât : 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
Administraţia Prezidenţială au  
fost  dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2010. 
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Grup Parlamentar PNL Senat - Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

769.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 
 
Capitol 1 sectiunea 2 art.4 lit.e 
Legea Bugetului de Stat 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Realizare 
Bransamente si racorduri la reteaua 
de apa si canalizare menajera in 
satele Baru si Petros, comuna Baru – 
2.500.000 RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât : 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
Secretariatul General al 
Guvernului au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2010. 
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- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

770.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 
 
Capitol 1 sectiunea 2 art.4 lit.e 
Legea Bugetului de Stat 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Extindere retea 
de apa potabila si canalizare sat 
Petros, comuna Baru 1.250.000 
RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Camerei Deputatilor 

Se propune respingerea întrucât : 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru 
Camerei Deputaţilor au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2010. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

771.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, cap.5001 gr.51 art.02 
alin.32 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Anvelopare 5 
blocuri satu Baru, comuna Baru – 
1.500.000 RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.   
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 723 -

prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

772.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Modernizare DC 
168 A, satul Visca, comuna Vorta – 
500.000 RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

773.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Alimentare cu 
apa in localitatea Tebea » comuna 
Baia de Cris - 5.700.000 RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere. . 
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
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finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
alimentarea cu apă a satelor 
pentru care este propusă suma de 
100,0 milioane lei. 

774.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Modernizare 
drum comunal de interes local in 
satul Buces, comuna Buces – 
5.200.000 RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Public 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

775.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Alimentare retea 
cu apa potabila in satul Buces, 
comuna Buces – 4.200.000 RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.. 
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
alimentarea cu apă a satelor 
pentru care este propusă suma de 
100,0 milioane lei. 

776.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Modernizare 
drum comunal DC 18, localitatile 
Bucuresci. Sesuri » - 250.000 RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

777.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Alimentare cu 
apa in localitatile Orastioara de Sus, 
Bucium, Ludestii de Sus, Costesti, 
comuna Orastioara de Sus – 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.. 
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
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2.609.000 RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Ministerului Public reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
alimentarea cu apă a satelor 
pentru care este propusă suma de 
100,0 milioane lei. 

778.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Pietruire drum de 
pamant din DJ 705, Almasu mic de 
munte – Valisoara, km 0+000 – km 
3+000 si modernizare » - 700.000 
RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere. 
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

779.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/15/02 cap 5001, art. 
20, alineat 3 - Iluminat  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, anexa nr.03/15/02/cap 
5001, art. 20, cu suma de 200 mii lei 

Motivare:  
Pentru dezvoltatre si modernizarea 
localitatii. 
Sursa de finanţare Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
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pentru reabilitare iluminat public, in 
comuna Cetate, judetul Dolj. 
 
AUTORI:  
Mircea  Geoana- Senator PSD de 
Dolj  
Lia Olguta Vasilescu- Senator PSD 
de Dolj 
Iulian Claudiu Manda- Deputat 
PSD de Dolj 
Petre Petrescu- Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin- Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea- Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust- Deputat PSD de 
Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 

potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

780.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/15/02 cap 5001, art. 
20, alineat 4 – Apa, canal si 
salubritate  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, anexa nr.03/15/02/cap 
5001, art. 20, cu suma de 150 mii lei 
pentru amenajarea si dotarea unei 
spalatorii auto gunoiere, a unui 
cantar si a unor bascule, in comuna 
Cetate, judetul Dolj. 
 
AUTORI:  
Mircea  Geoana- Senator PSD de 
Dolj  
Lia Olguta Vasilescu- Senator PSD 
de Dolj 

Motivare:  
Pentru functionarea si desfasurarea 
in conditii optime a procesului de 
salubrizare. 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
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Iulian Claudiu Manda- Deputat 
PSD de Dolj 
Petre Petrescu- Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin- Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea- Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust- Deputat PSD de 
Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări.  
 

781.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/15/02 cap 5001, art. 
2, alineat 4 - Program pentru 
constructii, sali de sport si 
locuinte 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, anexa nr.03/15/02/cap 
5001, art. 2, cu suma de 180 mii lei 
pentru finantarea salii de sport a 
Grupui Industrial Plenita, din 
comuna Plenita, judetul Dolj. 
 
AUTORI:  
Mircea  Geoana- Senator PSD de 
Dolj  
Lia Olguta Vasilescu- Senator PSD 
de Dolj 
Iulian Claudiu Manda- Deputat 
PSD de Dolj 
Petre Petrescu- Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin- Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea- Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust- Deputat PSD de 
Dolj 

Motivare:  
Pentru functionarea si desfasurarea 
optima a procesului de invatamant. 
Pentru continuarea si finalizarea 
lucrarilor de modernizare, 
reabilitare si extindere a unitatilor 
de invatatmant.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
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+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

782.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/15/02 cap 5001, art. 
2, alineat 4 - Program pentru 
constructii, sali de sport si 
locuinte 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, anexa nr.03/15/02/cap 
5001, art. 2, cu suma de 80 mii lei 
pentru forarea unui put in satul 
Varvor din comuna Varvoru de Jos, 
judetul Dolj. 
 
AUTORI:  
Mircea  Geoana- Senator PSD de 
Dolj  
Lia Olguta Vasilescu- Senator PSD 
de Dolj 
Iulian Claudiu Manda- Deputat 
PSD de Dolj 
Petre Petrescu- Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin- Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea- Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust- Deputat PSD de 
Dolj 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări.  
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+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

783.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/15/02 cap 5001, art. 
2, alineat 4 - Program pentru 
constructii, sali de sport si 
locuinte 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, anexa nr.03/15/02/cap 
5001, art. 2, cu suma de 80 mii lei 
pentru forarea unui put in satul 
Varvoru de Jos din comuna Varvoru 
de Jos, judetul Dolj. 
 
AUTORI:  
Mircea  Geoana- Senator PSD de 
Dolj  
Lia Olguta Vasilescu- Senator PSD 
de Dolj 
Iulian Claudiu Manda- Deputat 
PSD de Dolj 
Petre Petrescu- Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin- Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea- Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust- Deputat PSD de 
Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări.  
 

784.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/15/02 cap 5001, art. 
2, alineat 4 - Program pentru 
constructii, sali de sport si 
locuinte 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, anexa nr.03/15/02/cap 
5001, art. 2, cu suma de 80 mii lei 
pentru forarea unui put in satul 
Ciutura din comuna Varvoru de Jos, 
judetul Dolj 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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AUTORI:  
Mircea  Geoana- Senator PSD de 
Dolj  
Lia Olguta Vasilescu- Senator PSD 
de Dolj 
Iulian Claudiu Manda- Deputat 
PSD de Dolj 
Petre Petrescu- Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin- Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea- Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust- Deputat PSD de 
Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări.  
 

785.  

Anexa 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 cod obiectiv 19 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Ilfov pentru 
obiectivul – Extindere reţea 
canalizare pentru localitatile comunei 
Afumaţi, cu suma de 1000 mii lei; 

 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 

PNL 

Investiţia este necesară pentru a se 
asigura continuarea dezvoltării 
infrastructrii locale din comuna 
Afumaţi în vederea dezvoltării sale 
din punct de vedere urbanistic.  
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
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şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

786.  

Anexa nr.3/15/29 
Cod obiectiv 21 
Fişa obiectivului de investiţii 
„Programul bazine de înot – B” 

Propunem suplimentarea cu  8.400 
mii lei  a sumei propuse a fi alocată 
de la bugetul de stat în 2010, pentru 
constructia unui bazin de inot/polo in 
Municipiul Iasi  
 
Autori: Deputat PNL Relu Fenechiu, 
            Deputat PNL Cristian 
Adomniţei 
            Senator  PNL Varujan 
Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal  

Municipiul Iasi este singurul oras 
mare din tara care nu detine un 
bazin de inot, atit pentru pregatirea 
sportivilor din sistemul de 
invatamint specializat (scoli si 
universitati cu program sportiv), cit 
si pentru sustinerea educatiei fizice, 
in general 
 
Sursa de finanţate - Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

Se propune respingerea întrucât : 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Lucrarea poate fi finanţată în 
cadrul proiectului „Program 
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bazine de înot”. În anul 2010, 
pentru finantarea acestui 
program este propusă suma de 
49,5 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

787.  

Anexa nr. 3/15/29 
Cod obiectiv 795 
Fişa obiectivului de investiţii 
„Programul construire aşezăminte 
culturale - B” 

Propunem suplimentarea cu 2.400 
mii lei a sumei propuse a fi alocate 
de la bugetul de stat în 2010, pentru   
reabilitarea clădirii Muzeului 
Municipal Iaşi (Str. Zmeu, nr. 3)  
 
Autori: Deputat PNL Relu Fenechiu, 
            Deputat PNL Cristian 
Adomniţei 
            Senator  PNL Varujan 
Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal, 
 

Reabilitarea clădirii Muzeului 
Municipal Iaşi din Strada Zmeu nr. 
3 este foarte importanta pentru 
dezvoltarea din punct de vedere 
turistic a Municipiului Iasi/ 
 
Sursa de finanţare- Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivul poate fi finantat în 
cadrul programului “Program 
construire aşezăminte culturale”. 
În anul 2010, pentru finantarea 
acestui program este propusă 
suma de 20,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia globală 
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şi se detaliază pe obiective de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
 

788.  Anexa 3/15/29  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
 

Se propune construirea unei Sali 
polivalente in apropierea stadionului 
Dan Paltinisan- Timisoara 
 
Autor: Maria Eugenia Barna 
deputat PSD+PC 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Proiectul este depus de Primaria 
Timisoara la Compania Nationala 
de Investitii; 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
ministerului de resort 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

789.   
Anexa 3/15/29  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
 

Se propune constuirea unui Bazin 
olimpic in Timisoara 
 
Autor: Maria Eugenia Barna 
deputat PSD+PC 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Proiectul este depus de Primaria 
Timisoara la Compania Nationala 
de Investitii; 
 
Sursa de finantare: bugetul 
ministerului de resort 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Derularea Programului Bazine 
de înot se face conform 
Ordinului nr.677/2007 al 
Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului, 
privind aprobarea Programului 
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,,Bazine de înot” realizat prin 
Compania Naţională de Investiţii 
“C.N.I.”-S.A. 
2. .Fondurile alocate pentru anul 
2010 sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltării, 
Regionale şi Turismului prin 
ordin al ministrului. 
4 Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 

790.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazute pentru judeţul Maramureş 
cu suma de 1.000 mii lei pentru 
realizarea reţelei de canalizare cu apă 
în ARDUSAT 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

791.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 5.000 mii lei pentru reţea de 
canalizare şi staţie de epurare pe raza 
comunei Botiza, judeţul Maramureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

792.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 12.000 mii lei pentru proiectul de" 
Alimentare cu apa si canalizare 
menajeră in sistem centralizat in 
comuna Viseu de Jos, jud 
.Maramureş". 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

793.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul  
 „Sistem de colectare şi transport a 
deşeurilor menajere pe raza 
comunelor Recea, Lisa, Voila, jud. 
Braşov”, cu suma de 800 mii lei. 
 
Autor:Deputat Gheorghe Gabor, 
PNL 
 

Comuna Recea, Lisa si Voila au 
accesat impreuna un fond pe axa 
PHARE CES 2006, „Sistem de 
colectare şi transport a deşeurilor 
menajere pe raza comunelor Recea, 
Lisa, Voila, jud. Braşov”,  
cofinantarii pentru toate cele 3 
comune este de 800 000 lei. 
Mentionam ca Recea este leader de 
proiect. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

794.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 30 Olt 
Cod obiectiv 23 Programul 
construire aşezămite culturale 
Se propune alocarea sumei de 400 
mii lei pentru finalizarea lucrărilor de 
reabilitare a complexului muzeal 
,,Boianul,, din com. Stoicăneşti,  
Judeţul Olt.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 

Lucrarea se află în derulare. Suma 
solicitata reprezintă valoarea 
rămasă de decontat. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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PNL proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivul poate fi finantat în 
cadrul programului “Program 
construire aşezăminte culturale”. 
În anul 2010, pentru finantarea 
acestui program este propusă 
suma de 20,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
 

795.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 30 Olt 
Cod obiectiv 795 Programul 
construire aşezămite culturale 
Se propune alocarea sumei de 2.240 
mii lei pentru demararea lucrărilor de 
reparaţii capitale la Căminul Cultural 
din comuna Giuvărăşti, judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivul poate fi finantat în 
cadrul programului “Program 
construire aşezăminte culturale”. 
În anul 2010, pentru finantarea 
acestui program este propusă 
suma de 20,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
 

796.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 30 Olt 
Cod obiectiv 795 Programul 
construire aşezămite culturale 
Se propune alocarea sumei de 650 
mii lei pentru demararea lucrărilor de 
reabilitare la Căminul Cultural din 
comuna Scărişoara, judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivul poate fi finantat în 
cadrul programului “Program 
construire aşezăminte culturale”. 
În anul 2010, pentru finantarea 
acestui program este propusă 
suma de 20,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
 

797.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 30 Olt 
Cod obiectiv 23 Programul 
construire aşezămite culturale 
Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a Căminului Cultural din 
comuna Izvoarele, judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Investiţia este finanţată prin 
programul de “Construire 
aşezăminte culturale”. Suma 
solicitată reprezintă cofinanţarea 
Consiliului Local.  
Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului    i 

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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- Obiectivul poate fi finantat în 
cadrul programului “Program 
construire aşezăminte culturale”. 
În anul 2010, pentru finantarea 
acestui program este propusă 
suma de 20,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
 

798.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 30 Olt 
Cod obiectiv 795 Programul 
construire aşezămite culturale 
Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru demararea lucrărilor de 
reabilitare a Căminului Cultural din 
comuna Drăghiceni, judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivul poate fi finantat în 
cadrul programului “Program 
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construire aşezăminte culturale”. 
În anul 2010, pentru finantarea 
acestui program este propusă 
suma de 20,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
 

799.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 31 Vâlcea 
Cod obiectiv 795 Programul 
construire aşezămite culturale 
Se propune alocarea sumei de 250 
mii lei pentru reabilitarea Căminului 
Cultural din comuna Alunu, judeţul 
Vâlcea. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Lucrarea se află în desfăşurare. 
Suma solicitată reprezintă valoarea 
de cofinanţare a Consiliului Local. 
Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivul poate fi finantat în 
cadrul programului “Program 
construire aşezăminte culturale”. 
În anul 2010, pentru finantarea 
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acestui program este propusă 
suma de 20,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
 

800.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 30 Olt 
Cod obiectiv 795 Programul 
construire aşezămite culturale 
Se propunere alocarea sumei de 714 
mii lei pentru modernizarea 
căminului cultural din comuna 
Potcoava, judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivul poate fi finantat în 
cadrul programului “Program 
construire aşezăminte culturale”. 
În anul 2010, pentru finantarea 
acestui program este propusă 
suma de 20,0 milioane lei. Suma 
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este prevăzută în poziţia globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
 

801.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 30 Olt 
Cod obiectiv 23 Programul 
construire aşezămite culturale 
Se propune alocarea sumei de 1.000 
mii lei pentru finalizarea lucrărilor de 
modernizare a sălii destinate 
evenimentelor sociale din comuna 
Cilieni, judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivul poate fi finantat în 
cadrul programului “Program 
construire aşezăminte culturale”. 
În anul 2010, pentru finantarea 
acestui program este propusă 
suma de 20,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia globală 
şi se detaliază pe obiective de 
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către ordonatorul principal de 
credite. 
 

802.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 30 Olt 
Cod obiectiv 23 Programul 
construire aşezămite culturale 
Se propune alocarea sumei de 953 
mii lei pentru reabilitarea Casei de 
Cultură din oraşul Scorniceşti, 
judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivul poate fi finantat în 
cadrul programului “Program 
construire aşezăminte culturale”. 
În anul 2010, pentru finantarea 
acestui program este propusă 
suma de 20,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
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803.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 30 Olt 
Cod obiectiv 23 Programul 
construire aşezămite culturale 
Se propune alocarea sumei de 1.200 
mii lei pentru finalizarea lucrărilor de 
reabilitarea căminului cultural din 
comuna Mihaeşti, judeţul Olt. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivul poate fi finantat în 
cadrul programului “Program 
construire aşezăminte culturale”. 
În anul 2010, pentru finantarea 
acestui program este propusă 
suma de 20,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
 

804.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII Suplimentarea cu 1.656 mii lei Obiectivul de investiţie a fost Se propune respingerea întrucât : 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

pentru Reţeaua de canalizare cu 
staţie de epurare com. Girov, jud. 
Neamţ. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC Victor 
Surdu 

aprobat prin HG nr.7/2006 Suma 
aprobată 5.400 mii lei, suma 
primită, 3.746 mii lei: 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

805.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII Suplimentarea cu 1.608 mii lei Obiectivul de investiţie a fost Se propune respingerea 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

pentru alimentarea cu apă potabilă 
sat Osloveni, com. Bodeşti, jud. 
Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC Victor 
Surdu 

aprobat prin HG nr.1256/2005 şi 
HG nr. 577/1997. Suma aprobată: 
1.996 mii lei; suma primită: 389 
mii lei. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

806.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Construire bază sportivă 
multifuncţională - comuna Frânceşti 
Sumă necesară: 350.000 lei 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

807.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Construire bază sportivă 
multifuncţională - comuna Prundeni 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Anexa nr. 3/15/29 Sumă necesară: 350.000 lei 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

808.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Amenajare  bază sportivă -comuna 
Stroeşti 
Sumă necesară: 350.000 lei 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

809.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Construire bază sportivă 
multifuncţională TIP 2, comuna 
Buneşti 
Sumă necesară: 800.000 lei 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
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instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

810.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Liceul  Economic din 
municipiul Rm. Vâlcea.  
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

La acest liceu învaţă peste 1500 
elevi 
 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere .      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

811.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Liceul Lădeşti. 
Comuna Lădeşti are o populaţie de 
peste 4000 locuitori. 

La acest liceu învaţă peste 500 elevi
 
Amendament a fost  admis de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
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Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului    nului 

fi avută în vedere .      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

812.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Liceul  Bălceşti  
Oraşul Bălceşti are o populaţie de 
peste 8000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

La acest  liceu învaţă aproape 1500  
elevi 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere .      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
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globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

813.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Prundeni. Comuna Prundeni are o 
populaţie de peste 5000 locuitori.  
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I- VIII  unde 
învaţă  peste 600 elevi 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere .      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
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814.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Ştefăneşti. Comuna Ştefăneşti are o 
populaţie de peste 4500 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I- VIII  unde 
învaţă  peste 600 elevi 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere .      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

815.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala cu clasele I-
VIII Voineasa. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

La această şcoală învaţă peste 150 
copii 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere .      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
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Senatului     3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

816.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII REGIONALE 
ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala cu clasele I-
VIII Lăpuşata. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

La această şcoală învaţă peste 298 
copii 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere .      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
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Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

817.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala cu clasele I-
VIII P.Măglaşi. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

La această şcoală învaţă peste 279 
copii 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere .      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

818.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala cu clasele I-
VIII Amărăşti. Sumă necesară: 
2.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 
 

La această şcoală învaţă peste 376 
copii 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere .      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
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Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

819.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Stroieşti. Comuna Stroieşti are o 
populaţie de peste 5000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I-VIII  unde 
învaţă  peste 600 elevi 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere .      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
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locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

820.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Tomşani. Comuna Tomşani are o 
populaţie de peste 4000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I- VIII  unde 
învaţă  peste 700 elevi 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului    lui 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere .      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

821.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Cernişoara. Comuna Cernişoara are o 
populaţie de peste 5000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 

În această comună sunt şase şcoli 
generale cu clasele I- VIII  unde 
învaţă  peste  800 elevi 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere .      
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Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

822.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Slătioara. Comuna Slătioara are o 
populaţie de peste 5000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I- VIII  unde 
învaţă  peste  650 elevi 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere .      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
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obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

823.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Mateeşti. Comuna Mateeşti are o 
populaţie de peste 5000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I- VIII  unde 
învaţă  peste  650 elevi 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere .      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

824.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune suplimentarea cu suma Amendament a fost  admis de Se propune respingerea 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

de 80 mii lei pentru reabilitare sediu 
Consiliu Local si camin cultural, 
comuna Romanesti,  judetul Botosani
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

825.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „ Reabilitare Camin 
Cultural”, jud Calarasi, com 
Ciocanesti cu suma de 1887 mii lei 

Pentru toate aceste obiective sunt 
necesare lucrari de reabilitare , 
astfel incat aceste  spatii sa devina 
adecvate pentru desfasurarea 

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

evenimentelor culturale si de alta 
natura la nivelul localitatii. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivul poate fi finantat în 
cadrul programului “Program 
construire aşezăminte culturale”. 
În anul 2010, pentru finantarea 
acestui program este propusă 
suma de 20,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
 

826.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Extinderea retelei 
de alimentare cu apa” jud Calarasi , 
comuna Ciocanesti cu suma de 502 
mii lei 
 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales in mediu rural – 
direct de la fantani si puturi -  nu 
mai corespund necesitatilor si 
cerintelor actuale, pentru 
modernizarea satului romanesc, 

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 
 

pentru un trai decent su  necesare 
astfel de investitii. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

827.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „Amenajare baza sportiva 
in satul Galatui”, jud Calarasi, com 
Alexandru Odobescu cu suma de 993 
mii lei 
 

Inexistenta unor baze sportive in 
localitatile respective , pentru 
organizarea de competitii locale  , 
concursuri scolare , alte activitati 
sportive precum si petru 
organizarea unor evenimente de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 
 

alta natura. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

828.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Infiintare sistem 
de canalizare cu statie de epurare” , 
jud Calarasi, com Ciocanesti, cu 
suma de 6278 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 
 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale, pentru modernizare satului 
românesc, pentru un trai decent 
sunt necesare astfel de investiţii. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

829.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „Infiintare teren de sport 
in curtea scolii Independenta”, jud 
Calarasi, com Independenta cu suma 
de 200 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
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2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

830.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „Reabilitare si 
modernizare baza sportiva” jud 
Calarasi, com Dor Marunt cu suma 
de 583 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

Inexistenta unor baze sportive in 
localitatile respective , pentru 
organizarea de competitii locale  , 
concursuri scolare , alte activitati 
sportive precum si petru 
organizarea unor evenimente de 
alta natura. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
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4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

831.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Infiintare sistem 
de canalizare cu statie de epurare ” , 
jud Calarasi, com Vlad Tepes, cu 
suma de 700 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale, pentru modernizare satului 
românesc, pentru un trai decent 
sunt necesare astfel de investiţii. 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
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liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

832.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „Finalizare baza sportiva” 
jud Calarasi, comuna Sarulesti cu 
suma de 130 mii lei   
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

Inexistenta unor baze sportive in 
localitatile respective , pentru 
organizarea de competitii locale  , 
concursuri scolare , alte activitati 
sportive precum si petru 
organizarea unor evenimente de 
alta natura. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

833.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Extinderea retelei 
de alimentare cu apa in satul 
Sarulesti Gara”   jud Calarasi, 
comuna Sarulesti cu suma de 654 mii 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales in mediu rural – 
direct de la fantani si puturi -  nu 
mai corespund necesitatilor si 
cerintelor actuale, pentru 

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

modernizarea satului romanesc, 
pentru un trai decent su  necesare 
astfel de investitii. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

834.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „Alimentare cu apa in 
satul Sarulesti Sat” jud Calarasi, 
comuna Sarulesti cu suma de 450 mii 
lei 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales in mediu rural – 
direct de la fantani si puturi -  nu 
mai corespund necesitatilor si 
cerintelor actuale, pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
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Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

modernizarea satului romanesc, 
pentru un trai decent su  necesare 
astfel de investitii. 
 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 774 -

Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

835.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Sistem de 
canalizare si statie de epurare si 
tratare a apelor uzate „jud Calarasi, 
comuna Ulmu cu suma de 1600 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale, pentru modernizare satului 
românesc, pentru un trai decent 
sunt necesare astfel de investiţii. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
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ordonatorul principal de credite. 
 

836.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Extinderea retelei 
de alimentare cu apa in satul 
Frasinetul de Jos”   jud Calarasi, 
comuna Frasinet cu suma de 200 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 
 
 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales in mediu rural – 
direct de la fantani si puturi -  nu 
mai corespund necesitatilor si 
cerintelor actuale, pentru 
modernizarea satului romanesc, 
pentru un trai decent su  necesare 
astfel de investitii. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
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ordonatorul principal de credite. 
 

837.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „Alimentare cu apa in 
satul Frasinet ”  jud Calarasi, comuna 
Frasinet cu suma de 4100 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales in mediu rural – 
direct de la fantani si puturi -  nu 
mai corespund necesitatilor si 
cerintelor actuale, pentru 
modernizarea satului romanesc, 
pentru un trai decent su  necesare 
astfel de investitii. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

838.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Extinderea retelei 
de alimentare cu apa in satele Ulmu, 
Chirnogi, Faurei”,  jud Calarasi, 
comuna Ulmu cu suma de 30 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales in mediu rural – 
direct de la fantani si puturi -  nu 
mai corespund necesitatilor si 
cerintelor actuale, pentru 
modernizarea satului romanesc, 
pentru un trai decent su  necesare 
astfel de investitii. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 778 -

de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

839.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Consolidare, 
renovare Camin Cultural,  jud 
Calarasi, comuna Ulmu cu suma de 
30 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

Pentru toate aceste obiective sunt 
necesare lucrari de reabilitare , 
astfel incat aceste  spatii sa devina 
adecvate pentru desfasurarea 
evenimentelor culturale si de alta 
natura la nivelul localitatii. 
Masura 3.2.2. – PNDR faza S.F. + 
P.T. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
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de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

840.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Extinedere 
alimentare cu apa si infiintare sistem 
de canalizare” , jud Calarasi, com 
Lehliu, cu suma de 761 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales in mediu rural – 
direct de la fantani si puturi -  nu 
mai corespund necesitatilor si 
cerintelor actuale, pentru 
modernizarea satului romanesc, 
pentru un trai decent sunt  necesare 
astfel de investitii. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea întrucât : 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
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de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

841.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Canalizare 
menajera şi statie de epurare pentru 
localitatile orasului Sarmasu, cu 
suma de 1.000 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea întrucât : 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
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reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

842.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Canalizare 
menajera şi statie de epurare pentru 
localitatile orasului Sarmasu, cu 
suma de 1.000 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea întrucât : 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
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alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

843.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Canalizare 
menajera şi statie de epurare pentru 
localitea Lechinta, orasul Iernut, cu 
suma de 4300 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
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apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

844.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Canalizare 
menajera şi statie de epurare pentru 
localitatile comunei Vatava, cu suma 
de 2751,845 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
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ordonatorul principal de credite. 
845.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Construire Sală de 
sport(cofinantare), comuna  Valea 
Larga, cu suma de100 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Numar mare de tineri. Se 
solicita cofinantarea proiectului.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

846.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Canalizare 
menajera şi statie de epurare pentru 
localitatile comunei Rastolita,cu 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
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suma de 1638,087 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

847.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Canalizare 
menajera cu staie de epurare, 
Alimentare cu apa potabila, 
Modernizare retea stradala, 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
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Modernizare asezamant Cultural, 
cofinantare cheltuieli neeligibile, 
TVA, (Masura 322), cu suma de 
2494,158  mii MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI 
TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

848.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Canalizare 
menajera şi statie de epurare pentru 
localitatile comunei Gurghiu, cu 
suma de 8500 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Continuarea 
investitiilor incepute deja.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

849.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Amenajare sediu 
administrativ şi complex cultural, in 
localitatea Crăieşti, cu suma de 240 
mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Desfasurarea de programe culturale 
si de educatie ca baza de ocupare si 
mentinere a fortei de munca.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

850.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Valea Beicii 
„Şezătoarea vârstnicilor izvor de 
tradiţie şi valori autentice”, comuna 
Beica de Jos, cu suma de 234,394 
mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Manifestare traditionala. Solicitare
din partea cetatenilor comunei.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivul poate fi finantat în 
cadrul programului “Program 
construire aşezăminte culturale”. 
În anul 2010, pentru finantarea 
acestui program este propusă 
suma de 20,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
 

851.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Canalizare 
menajera şi statie de epurare pentru 
localitatile comunei Beica de Jos,cu 
suma de 4727,834 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Deficit foarte mare de apa. 
Localitate cu numar ridicat de 
rromi. Nivel de saracie - 47%, polul 
saraciei in judetul Mures.  
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
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publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

852.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Camin Cultural si 
Sediu Administrativ com. Band, cu 
suma de 1600 mii de lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Desfasurarea de programe culturale 
si de educatie ca baza a pacii 
sociale. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivul poate fi finantat în 
cadrul programului “Program 
construire aşezăminte culturale”. 
În anul 2010, pentru finantarea 
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acestui program este propusă 
suma de 20,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
 

853.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Utilitati Camin 
Cultural Fanate, comuna Band, cu 
suma de 400 mii de lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Desfasurarea de programe culturale 
si de educatie ca baza a pacii 
sociale.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

854.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Construcţie Cămin 
Cultural Fânaţele Mădăraşului, 
comuna Band, cu suma de 1500 mii 
lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Desfasurarea de programe culturale 
si de educatie ca baza a pacii 
sociale.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivul poate fi finantat în 
cadrul programului “Program 
construire aşezăminte culturale”. 
În anul 2010, pentru finantarea 
acestui program este propusă 
suma de 20,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
 

855.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Construcţie Cămin 
Cultural Mărăşeşti, comuna Band, cu 
suma de 1500 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Desfasurarea de programe culturale 
si de educatie ca baza a pacii 
sociale.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivul poate fi finantat în 
cadrul programului “Program 
construire aşezăminte culturale”. 
În anul 2010, pentru finantarea 
acestui program este propusă 
suma de 20,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
 

856.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Construcţie Cămin 
Cultural Valea Rece, comuna Band, 
cu suma de 1200 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Desfasurarea de programe culturale 
si de educatie ca baza a pacii 
sociale.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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- Obiectivul poate fi finantat în 
cadrul programului “Program 
construire aşezăminte culturale”. 
În anul 2010, pentru finantarea 
acestui program este propusă 
suma de 20,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
 

857.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI, 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea a  5000 mii lei 
pentru integrarea sistemului de 
canalizare în comuna Bucov, jud. 
Prahova 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
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de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

858.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI, 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea a  800 mii lei 
pentru reabilitarea şi extinderea 
căminului cultural din com. Plopu, 
jud. Prahova 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 

Este necesară executarea lucrărilor 
de reparaţie pentru acest aşezământ 
pentru a nu se deteriora iremediabil.
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivul poate fi finantat în 
cadrul programului “Program 
construire aşezăminte culturale”. 
În anul 2010, pentru finantarea 
acestui program este propusă 
suma de 20,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia globală 
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şi se detaliază pe obiective de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
 

859.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea a  200 mii lei 
pentru modernizarea şi împrejmuirea 
căminului cultural din com. Gornet-
Cricov, jud. Prahova 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivul poate fi finantat în 
cadrul programului “Program 
construire aşezăminte culturale”. 
În anul 2010, pentru finantarea 
acestui program este propusă 
suma de 20,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
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860.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea a  200 mii lei 
pentru construcţia unei săli de sport 
în satul Vadul Părului, com. Albeşti-
Paleologu, jud. Prahova 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 

Construcţia acestei săli de sport 
este oportună pentru ca tinerii din 
localitate să desfăşoare activitati 
sportive in conditii optime de 
siguranţă 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

861.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea a  600 mii lei 
pentru construcţia unei săli de sport 
în com. Tătaru, jud. Prahova 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Construcţia acestei săli de sport 
este oportună pentru ca tinerii din 
localitate să desfăşoare activitati 
sportive in conditii optime de 
siguranţă 
 
Amendament a fost  admis de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
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Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 

Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

862.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Canalizare 
menajera şi statie de epurare pentru 
localitatile comunei Band, cu suma 
de 4000 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Localitate cu numar mare de etnici 
rromi. Lipsa acuta de apa potabila 
si menajera. Prin crearea unei 
infrastructuri apa canal se formează 
conditiile de eliminare a tensiunilor 
sociale. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
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Senatului     constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

863.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Finalizare investitie HG 577- 
introducere retea de apa potabila 
cartier BELA, oras Pucioasa, judet 
Dambovita – 500 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: deputat PNL Gabriel 
PLAIASU 

 Orasul Pucioasa este o statiune 
balneoclimaterica de interes 
national si in acest cartier este 
imperios necesar sa se finalizeze 
aceasta investitie privind reteaua de 
apa potabila care, pana in prezent, a 
fost finantata in procent de numai 
20%. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

864.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 300 mii lei pentru reabilitare sediu  
şcoli  si camin cultural, comuna 
BOIU MARE, judeţul Maramureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivul poate fi finantat în 
cadrul programului “Program 
construire aşezăminte culturale”. 
În anul 2010, pentru finantarea 
acestui program este propusă 
suma de 20,0 milioane lei. Suma 
este prevăzută în poziţia globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
 

865.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 400 mii lei pentru reabilitare sediu  
şcoli  si camin , comuna REMETEA 
CHIOARULUI, judeţul Maramureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
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118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
3.În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

866.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 200 mii lei pentru reabilitare sediu 
şcoală si camin cultural, comuna 
SIEU, judeţul Maramureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
3.În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

867.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 400 mii lei pentru reabilitare sediu 
şcoală si camin cultural, comuna 
GROSI, judeţul Maramureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului. 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Senatului     
 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
3.În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

868.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 500 mii lei pentru reabilitare sediu 
şcoală SOMCUTA MARE CIOLT, 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
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judeţul Maramureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

869.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de  106 
mii lei pentru reabilitarea staţiei de 
epurare din oraşul Scorniceşti, 
judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Asigurarea conditiilor necesare 
pentru dezvoltarea comunităţii. 
 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

870.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 26.000 
mii lei pentru reabilitarea staţiei de 
epurare din oraşul Balş, judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Asigurarea conditiilor necesare 
pentru dezvoltarea comunităţii. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 807 -

şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

871.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 20.000 
mii lei pentru reabilitarea sistemului 
de alimentare cu apă din oraşul Balş, 
judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesară 
reabilitarea sistemului de 
alimentare cu apă. 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
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publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

872.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 200 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
"Reabilitare iluminat stradal"  
din comuna Bichiş, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar  
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
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873.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 100 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Reabilitare iluminat public”  
din comuna Coroisânmartin, jud. 
Mureş  
cu suma de 100 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar  
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

874.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 
1.500 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Modernizarea DC 63 
Coroisânmartin – Soimuş” 
din comuna Coroisânmartin, jud. 
Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale.  
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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PSD+PC 
 

Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

875.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 
4.600 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Proiect integrat pentru realizarea a 
2400 m drumuri în reţeaua stradală a 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 811 -

comunei, utilităţi: apă potabilă, 
canalizare menajeră, gaze naturale şi 
curent pe aceiaşi lungime zona 
Mociar”  
din comuna Solovăstru, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

comunităţii locale 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Totodată, prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului nu pot 
fi finanţate lucrări aferente 
reţelelor de gaze naturale şi 
electricitate. 

876.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 915 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
„Electrificare cătun Bulei”  
din comuna Ideciu de Jos, jud. Mureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Obiectiv început în anul 2007 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar  
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
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877.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 846 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Extindere apă potabilă Ideciu de Jos 
– Deleni”  
din comuna Ideciu de Jos, jud. Mureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

878.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 4.80 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Extindere şi modernizarea 
sistemului de alimentare cu apă 
potabilă, construcţia sistemului de 
canalizare şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate”  
din comuna Miheşu de Câmpie, jud. 
Mureş  

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

879.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 
1.735 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Construire bloc de locuinţe cu 20 
apartamente”  
din comuna Miheşu de Câmpie, jud. 
Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

880.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 982 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Iluminat exterior cu panouri 
eurovoltaice”  
din comuna Miheşu de Câmpie, jud. 
Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar  
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

881.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 356 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Extindere cămin pentru persoane 
vârstnice Măgherani” 
din comuna Măgherani, jud. Mureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului. 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 815 -

 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar  
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

882.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 360 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Alimentare cu apă a localităţii 
Crăieşti” 
din comuna Crăieşti,  jud. Mureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

883.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 650 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Alimentare cu apă potabilă a 
localităţii Milăsel” 
din comuna Crăieşti,  jud. Mureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
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Senatului     
 

2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

884.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 
4.000 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  
„Canalizare menajeră” 
din comuna Iclănzel,  jud. Mureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
Obiectiv început în anul 2009 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
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bugetara  la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

885.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 500 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Alimentare cu apă” 
din comuna Iclănzel,  jud. Mureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

886.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 
5.000 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  
„Alimentare cu apă oraş Sărmaşu şi 
localităţi componente” 
din oraşul Sărmaşu,  jud. Mureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului. 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2007 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

887.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 673 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
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„Reabilitare termică blocuri 
multietajate Sărmaşu, prin programul 
naţional de reabilitare termică” 
din oraşul Sărmaşu,  jud. Mureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

888.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 
1.000 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Staţie de epurare în comuna Deda” 
din comuna Deda,  jud. Mureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

889.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 
15.000 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi la 
obiectivul:  
„Asfaltarea DC 72 Bahnea-Daia-
Idiciu” 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
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din comuna Bahnea,  jud. Mureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
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suma de 321,0 mil lei 
 

890.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 
3.834 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  
„Reţea de canalizare menajeră şi 
staţia de epurare în comună” 
din comuna Chibed,  jud. Mureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

891.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 
2.000 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  
„Extindere reţea de canalizare în 
municipiul Sighişoara” 
din municipiul Sighişoara,  jud. 
Mureş 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 
 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

892.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 
15.300 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  
„Depozit de deşeuri nepericuloase” 
din municipiul Sighişoara,  jud. 
Mureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
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categorii de lucrări.  
893.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 
2.500 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  
„Modernizare staţie de epurare” 
din municipiul Sighişoara,  jud. 
Mureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009 
 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

894.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 
2.618 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  
„Staţie de epurare pentru oraşul 
Miercurea Nirajului şi satele 
aparţinătoare” 
din oraşul Miercurea Nirajului,  jud. 
Mureş 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009 
 
Amendament a fost  admis de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

895.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 
9.000 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  
„Alimentare cu apă a localităţii 
Miercurea Nirajului” 
din oraşul Miercurea Nirajului,  jud. 
Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
 

896.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 
3.927 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  
„Extinderea canalizării oraşului 
Miercurea Nirajului” 
din oraşul Miercurea Nirajului,  jud. 
Mureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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Senatului     
 

obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

897.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 
4.218 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei la obiectivul:  
„Asfaltare drum comunal DC 103 
Balda – Vişinelu (5,5 km)”  
din oraşul Sărmaşu, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

898.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 166 
mii lei reprezentând cofinanţare pt. 
realizarea investiţiei la obiectivul:  
„Reabilitarea şi extinderea sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare în 
judeţul Mureş” 
 jud. Mureş – Consiliul Judeţean 
Mureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţii 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

899.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 
15.000 mii lei reprezentând 
cofinanţare pt. realizarea investiţiei 
la obiectivul:  
„Sistem integrat de management al 
deşeurilor în judeţul Mureş – Depozit 
Ecologic Zonal în judeţul Mureş” 
 jud. Mureş – Consiliul Judeţean 
Mureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţii 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

900.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 150 
mii lei, în vederea realizării 
obiectivului înfiinţare reţea publică 
de alimentare cu apă, reţea publică 

Sumele sunt necesare pentru 
refacerea drumurilor comunale şi 
judeţene , având în vedere starea 
foarte proasta a acestora, în 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
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de canalizare şi staţie de epurare în 
satele Siretu şi Serbeşti, comuna 
Săuceşti, judeţul Bacău. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Autori: deputaţi PNL Mihai Banu şi 
Ionel Palăr şi senator PNL Gabriel 
Berca 

condiţiile în care infrastructura 
rutieră este deosebit de importantă 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

901.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 1000 
mii lei pentru sat Dobreşti, judeţul 
Argeş, în vederea realizării 
obiectivului "alimentare cu apă 
potabilă şi canalizare, rest de 
executat, lucrare începută în 1997 
prin HG 507" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

902.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 1248,8 
mii lei pentru sat Dumbrăveşti 
comuna Drăganu, judeţul Argeş, în 
vederea realizării obiectivului 
"alimentare cu apă, rest de executat" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

903.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 719,8 
mii lei pentru sat Drăganu-Olteni, 
comuna Drăganu, judeţul Argeş, în 
vederea realizării obiectivului 
"modernizare bază sportivă" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii. 
 Inexistenţa unei baze sportive 
moderne în localitatea menţionată; 
-pentru organizarea de competiţii 
locale, concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de 
altă natură. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
2. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
3. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

904.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 695 
mii lei pt realizarea obiectivului: 
Bază sportivă Goleşti, localitatea 
Ştefăneşti, Judeţul Argeş 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  

Inexistenţa unei baze sportive 
moderne în localitatea menţionată; 
-pentru organizarea de competiţii 
locale, concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de 
altă natură. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
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Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

2. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
3. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

905.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 817 
mii lei pt realizarea 
obiectivului:campus şcolar – sală de 
sport, localitatea Ştefăneşti, Judeţul 
Argeş 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Inexistenţa unei baze sportive 
moderne în localitatea menţionată; 
-pentru organizarea de competiţii 
locale, concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de 
altă natură. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

906.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Se propune alocarea sumei de 70 mii 
lei pentru sat Bârşeştii de Jos 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Anexa nr. 3/15/29 comuna Tigveni, judeţul Argeş, în 
vederea realizării obiectivului 
"alimentare cu apă, lucrare executată 
- datorie" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

creşterea gradului de civilizaţie în 
spaţiul rural. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
 

907.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru comuna Tigveni, 
judeţul Argeş, în vederea realizării 
obiectivului "extindere alimentare cu 
apă " 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
spaţiul rural. 
 
Amendament a fost  admis de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
 

908.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 60 mii 
lei pentru comuna Tigveni, judeţul 
Argeş, în vederea realizării 
obiectivului "reabilitare cămine 
culturale " 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

909.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru comuna Tigveni, 
judeţul Argeş, în vederea realizării 
obiectivului "cofinanţare 
modernizare bază  
sportivă " 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
2. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
3. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

910.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru comuna Tigveni, judeţul 
Argeş, în vederea realizării 
obiectivului "reabilitare muzeu 
primărie " 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

911.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 1000 
mii lei pentru Piteşti, judeţul Argeş, 
în vederea realizării obiectivului 
"reabilitarea Sălii Sporturilor " 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
2. Suma destinată Programului  
Construcţii Săli de sport este 
aprobată in pozitie globala, sumă 
ce se detaliaza pe obiective prin 
liste separate de ordonatorul 
principal de credite. 
 

912.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune alocarea sumei de Se solicită admiterea Se propune respingerea întrucât: 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

100.000 lei pentru reabilitare cămin 
cultural sat Nucşoara, comuna 
Poseşti, judeţul Prahova 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Mihai Cristian Apostolache – 
PSD+PC 
      
 

amendamentului pentru reabilitarea 
acestei cladiri, deoarece are un 
stadiu avansat de degradare. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

913.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate 

Se propune alocarea sumei de 400 
mii lei pentru oraşul Roşiori de 
Vede, judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "Reabilitarea şi 
extinderea sistemelor de alimentare 
cu apă potabilă şi canalizare" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

914.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate şi 
Art02, alin 03, suprogr. privind 
reabilitarea drumurilor de 
interes local 

Se propune alocarea sumei de 28817 
mii lei pentru oraşul Roşiori de 
Vede, judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "asfaltare, 
alimentare cu apă potabilă şi 
canalizare pe str. Stegarului" şi 
"lucrări de asfaltare pe str. I.L. 
Caragiale" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

915.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 Cod obiectiv 18 
– Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate şi 

Se propune alocarea sumei de 120 
mii lei pentrucomuna Dracea, judeţul 
Teleorman, în vederea realizării 
obiectivelor "proiect integrat apă-
canal, modernizare cămin cultural" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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Cod 23, construcţii aşezăminte 
culturale 
 

Regionale şi Turismului  
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

916.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 100 mii lei pentru  
înfiinţare sală de sport în localitatea 
Mereni, judeţul Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sala de sport existentă nu oferă 
condiţii adecvate desfăşurării 
activităţile sportive. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Suma destinată Programului  
Construcţii Săli de sport este 
aprobată in pozitie globala, sumă 
ce se detaliaza pe obiective prin 
liste separate de ordonatorul 
principal de credite. 
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917.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 250 mii lei pentru 
dotare cămin cultural cu mobilier şi 
materiale in localitatea Mereni, 
judeţul Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

918.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 Cod obiectiv 19 
Sisteme integrate de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 6.000 mii lei 
pentru înfiinţare reţea apă curentă 12 
Km in localitatea Mereni, judeţul 
Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa nu poate fi luată în 
considerare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 

919.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 Cod obiectiv 19 
Sisteme integrate de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 6.000 mii lei 
pentru înfiinţare reţea canalizare 12 
km in localitatea Mereni, judeţul 
Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa nu poate fi luată în 
considerare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

920.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 Cod obiectiv 18 
Sisteme integrate de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 800 
mii lei pentru finalizarea lucrării 
canalizare menajeră şi staţie epurare 
în localitatea Poroschia 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 

Asigurarea conditiilor necesare 
pentru dezvoltarea comunităţii. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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Regionale şi Turismului  
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

921.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 1.400 mii lei 
pentru finalizarea lucrării alimentare 
cu apă potabilă în sistem centralizat 
în localitatea Poroschia. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Asigurarea condiţiilor necesare 
pentru dezvoltarea comunităţii. 
 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

922.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 200 mii lei pentru 
extindere reţea electrică sat nou in 
localitatea Poroschia. 
 
Autori:  

Asigurarea condiţiilor necesare 
pentru dezvoltarea comunităţii. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

923.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 150 mii lei pentru 
reabilitare Cămin Cultural în 
localitatea Rădoieşti 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

924.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 5.060 mii lei 
pentru sistem centralizat- alimentare 
cu apă, canalizare şi staţie de epurare 
în localitatea Vârtoapele 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  

Asigurarea conditiilor necesare 
pentru dezvoltarea comunităţii. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Senatului     
 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

925.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Transfer către Primăria Comunei 
Prejmer – Judeţul Braşov a Sumei de 
20.750 mii lei, pentru: 
 
Continuarea lucrărilor la proiectul de 
„Proiectare integrală (VI etape) si 
execu�ie etapa I – Sistem pachetizat 
reţele utilităţi şi branşamente la toţi 
consumatorii pentru: alimentare cu 
apă, canalizare, canalizare ape 
menajere, canalizare ape pluviale.”   
 
Şi 
 
„Proiectare Staţie de epurare în 
sistem modular (3 module) şi 
execuţie Staţie epurare Modul 1 
inclusiv punere în funcţiune.” 
 
 
Sursa:  Bugetul global aprobat pentru 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autor: Titus Corlăţean PSD+PC 

Lucrări începute în anul 2007 au 
nevoie de susţinerea finanţării din 
bugetul de stat pentru a fi finalizate 
în anul 2010.  
În luna ianuarie 2009 lucrările au 
fost întrerupte datorită lipsei de 
finanţare. Având în vedere că 
proiectul deserveşte 4 comune şi 12 
sate aparţinătoare, precum şi Parcul 
Industrial Prejmer (110 firme), 
generator a 15.000 locuri de muncă, 
se impun de urgenţă alocări 
bugetare corespunzătoare pentru 
finalizarea proiectului, în condiţiile 
în care conturile Primăriei Comunei 
Prejmer sunt blocate. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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926.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Ilfov pentru 
obiectivul – Extindere reţea 
canalizare pentru localitatile comunei 
Afumaţi, cu suma de 1000 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL 

Investiţia este necesară pentru a se 
asigura continuarea dezvoltării 
infrastructrii locale din comuna 
Afumaţi în vederea dezvoltării sale 
din punct de vedere urbanistic.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

927.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei de 
7500 mii lei pentru cămin 
culturalNimăieşti, comuna uratele, 
judeţul Bihor. 
 
Autor: senator Petru Filip – PD-L 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

928.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii: 
- Fişă obiectiv de investiţii 
„Reabilitare, modernizare şi utilare 
Cămin Cultural, comuna Topolog, 
judeţul Tulcea”, cu suma de 2.000 
mii lei. 
 
Autor: Belacurencu Trifon – 
PSD+PC 
 

     Sursa de finanţare: din suma 
prevăzută în bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
în anexa 3/15/29, programul 
construire aşezăminte culturale.  
     Căminul cultural al comunei 
Topolog  a fost construit în anul 
1965, având destinaţia desfăşurării 
de manifestări culturale şi educative 
pentru locuitorii din comuna 
Topolog. 
      De la data punerii în funcţiune 
şi până în prezent,  nu s-a efectuat 
reabilitarea sau modernizarea 
acestui obiectiv şi nici dotarea cu 
echipamente, în momentul de faţă 
clădirea nu permite desfăşurarea de 
activităţi cultural - educative. 
       Corpul clădirii prezintă 
deficienţe majore la structura de 
rezistenţă, fiind de asemenea 
necesară înlocuirea acoperişului şi a 
instalaţiei de încălzire. 
      Datorită situaţiei  precare a 
clădirii şi a lipsei utilităţilor şi  
dotărilor, căminul cultural nu mai 
satisface necesitatea pentru care  a 
fost construit.  
      De circa 4-5 ani, în incinta 
acestuia, nu s-au mai putut organiza 
manifestări culturale.  

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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      Consiliul Local al comunei 
Topolog, a aprobat prin Hotărârea 
nr.8 din 31.03.2008,  studiul de 
fezabilitate şi indicatorii tehnico-
economici pentru investiţia privind 
reabilitarea, modernizarea şi 
utilarea Căminului Cultural. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

929.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
Art. 02 alin 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a 
satelor 

Se propune alocarea sumei de 4.000 
mii lei., in vederea realizarii 
obiectivului ,,Alimentare cu apa 
comuna Sercaia” in Comuna Sercaia 
, judeţul Brasov 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Autor: 
Deputat PNL,  Gheorghe Gabor  

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

930.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/29  
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare 
precum si a statiilor de tratare  a 
apei potabile  si a apei uzate 

Se propune alocarea sumei de 7.863 
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului „Canalizare ape 
menajere si statiede epurare 
localitatea Sercaia ”, comuna 
Sercaia, judeţul  Brasov 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Autor: 
Deputat PNL,  Gheorghe Gabor 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu.  
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

931.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/29 cod obiectiv 18 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul : 
Reţea de canalizare ape menajere şi 

Investitia în  derulare pentru 
Înfiinţarea Reţelei de canalizare ape 
menajere şi Staţie de epurare în 
com. Şinca, respectiv satele Ohaba, 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
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Staţie de epurare în com. Şinca, 
respectiv satele Ohaba, Şinca Veche 
şi Valcea cu suma de de  300 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
 

Şinca Veche şi Valcea. Lucrarea nu 
mai  poate fi sustinuta din bugetul 
local al comunei Şinca. 
Finalizarea investiţiei este foarte 
importantă pentru locuitorii 
comunei Şinca. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Oniceni, 

judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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933.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Bozieni, 

judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Valea 

Ursului, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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şi completările ulterioare. 
935.  Anexa nr. 3/15/29 

Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Pînceşti, 

judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 

Boghicea, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Bîra, 

judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Doljeşti, 

judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

noi 

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

Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Văleni, 

judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

noi 

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

Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 

Timişeşti, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 

Vânători, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Ceahlău, 

judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Hangu, 

judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Bicaz 

Chei, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Bicazu 

Ardelean, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Tarcău, 

judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 

Săvineşti, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

noi 

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

Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

noi 

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

Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Costişa, 

judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
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- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Români, 

judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Rediu, 

judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
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investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Tazlău, 

judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Icuşeşti, 

judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 



 
 
Nr. 
crt. 
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acest obiectiv. finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Sagna, 

judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

noi 

Bazin de înot în valoare de 5000 mii 
lei pentru comuna Săbăoani, judeţul 

Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

Comuna are peste 11.000 de 
locuitori. Un număr de peste 3.000 
de elevi învaţă în clasele I - XII. 
Motivaţia constă în dezvoltarea 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
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PSD + PC armonioasă a acestor tineri. 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
pentru acest obiectiv. 

diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

noi 

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

Doljeşti, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
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ordin al ministrului. 
 

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

noi 

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

Săbăoani, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

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

noi 

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

Tămăşeni, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
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constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

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

noi 

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

Bîra, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
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ordin al ministrului. 
 

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

noi 

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

Săvineşti, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

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

noi 

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

Mărgineni, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
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constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

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

noi 

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

Costişa, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
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ordin al ministrului. 
 

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

noi 

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

Români, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

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

noi 

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

Tazlău, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
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constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

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

noi 

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

Rediu, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
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ordin al ministrului. 
 

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

noi 

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

Boghicea, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

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

noi 

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

Gîdinţi, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
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constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

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

noi 

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

Pînceşti, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
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ordin al ministrului. 
 

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

noi 

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

Bozieni, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

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

noi 

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

Oniceni, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
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constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

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

noi 

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

Valea Ursului, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 877 -

ordin al ministrului. 
 

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

noi 

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

Cordun, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

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

noi 

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

Bîrgăoani, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 878 -

constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

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

noi 

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

Văleni, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 879 -

ordin al ministrului. 
 

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

noi 

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

Bodeşti, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

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

noi 

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

Războieni, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 880 -

constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

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

noi 

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

Tupilaţi, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 881 -

ordin al ministrului. 
 

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

noi 

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

Trifeşti, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

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

noi 

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

Păstrăveni, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 882 -

constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

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

noi 

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

Ţibucani, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 883 -

ordin al ministrului. 
 

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

noi 

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

Ghindăoani, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

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

noi 

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

Timişeşti, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 884 -

constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

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

noi 

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

Pipirig, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 885 -

ordin al ministrului. 
 

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

noi 

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

Vânători, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

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

noi 

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

Bicaz Chei, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 886 -

constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

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

noi 

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

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 887 -

ordin al ministrului. 
 

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

noi 

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

Tarcău, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

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

noi 

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

Icuşeşti, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 888 -

constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

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

noi 

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

Gherăieşti, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 889 -

ordin al ministrului. 
 

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

noi 

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

Sagna, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

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

noi 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 18 000 mii lei,  în 

comuna Bicaz Chei, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

noi 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 18 000 mii lei,  în 

comuna Bicazu Ardelean, judeţul 
Neamţ 

Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

noi 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 24 000 mii lei,  în 
comuna Doljeşti, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

noi 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 24 000 mii lei, în 

comuna Săbăoani, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

noi 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 24 000 mii lei, în 

comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
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PSD + PC - Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

noi 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 12 000 mii lei, în 
comuna Bîra, judeţul Neamţ 

Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1000.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 12 000 mii lei, în 

comuna Boghicea, judeţul Neamţ 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
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Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1001.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 24 000 mii lei, în 
comuna Sagna, judeţul Neamţ 

Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1002.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 24 000 mii lei, în 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
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comuna Cordun, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

acest obiectiv. finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1003.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 12 000 mii lei, în 
comuna Gîdinţi, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1004.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi a apei uzate 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
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în valoare de 12 000 mii lei, în 
comuna Pînceşti, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 

diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1005.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 18 000 mii lei, în 
comuna Bozieni, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1006.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
Sursa de finanţare : din fondurile 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
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tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 18 000 mii lei, în 
comuna Oniceni, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
acest obiectiv. 

poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1007.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 24 000 mii lei, în 
comuna Valea Ursului, judeţul 

Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1008.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
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noi canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 

în valoare de 24 000 mii lei, în 
comuna Icuşeşti, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1009.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 24 000 mii lei,  în 

comuna Gherăieşti, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1010.  Anexa nr. 3/15/29 Sistem integrat de reabilitare a Creşterea gradului de civilizaţie şi Se propune respingerea întrucât: 
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Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 18 000 mii lei,  în 

comuna Săvineşti, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1011.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 18 000 mii lei,  în 

comuna Mărgineni, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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1012.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 18 000 mii lei,  în 
comuna Costişa, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1013.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 18 000 mii lei,  în 
comuna Români, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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şi completările ulterioare. 
1014.  Anexa nr. 3/15/29 

Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 12 000 mii lei,  în 
comuna Tazlău, judeţul Neamţ 

Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1015.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 18 000 mii lei,  în 
comuna Rediu, judeţul Neamţ 

Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1016.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 24 000 mii lei,  în 

comuna Bîrgăoani, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1017.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 12 000 mii lei,  în 
comuna Văleni, judeţul Neamţ 

Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1018.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 18 000 mii lei,  în 
comuna Bodeşti, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1019.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 12 000 mii lei,  în 

comuna Războieni, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1020.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 12 000 mii lei,  în 
comuna Tupilaţi, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1021.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 24 000 mii lei,  în 
comuna Trifeşti, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1022.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 18 000 mii lei,  în 

comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1023.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 24 000 mii lei,  în 

comuna Ţibucani, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1024.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 12 000 mii lei,  în 

comuna Ghindăoani, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1025.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 18 000 mii lei,  în 

comuna Timişeşti, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1026.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 24 000 mii lei,  în 

comuna Vânători, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1027.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 24 000 mii lei,  în 
comuna Pipirig, judeţul Neamţ 

Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1028.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 18 000 mii lei,  în 
comuna Tarcău, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1029.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 18 000 mii lei,  în 
comuna Hangu, judeţul Neamţ 

Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1030.  Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 

tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 18 000 mii lei,  în 
comuna Farcaşa, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

PSD + PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1031.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01, alin. 
32 
Reabilitarea termică a blocurilor 

Se propune alocarea sumei de 37 mii 
lei pentru obiectivul „Expertiză 
tehnică – reabilitarea termică a 
blocurilor de locuinţe”, com. 
Dumbrăveni, jud. Suceava 
 
Senator Varujan Vosganian 

Obiectiv esenţial pentru dezvoltarea 
comunei şi creşterea confortului 
locuitorilor 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
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Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

1032.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02  
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 25 mii 
lei pentru obiectivul „Modernizare 
drumuri comunale – proiecte tehnice 
şi studii de fezabilitate”, com. 
Dumbrăveni, jud. Suceava 
 
Senator Varujan Vosganian 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv în continuare 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 - Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 
 

1033.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 122 
mii lei pentru obiectivul „Lucrări de 
amenajare şi balastare drumuri 
comunale”, com. Dumbrăveni, jud. 
Suceava 

Obiectiv în continuare 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 - Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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Senator Varujan Vosganian 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 
 

1034.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă a satelor 
 

Se propune alocarea sumei de 83 mii 
lei pentru obiectivul „Proiecte şi 
materiale – extindere reţea de 
canalizare şi alimentare cu apă”, 
com. Dumbrăveni, jud. Suceava 
 
Senator Varujan Vosganian 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Lucrări în continuare 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
 

1035.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Grupa 51, art. 02, 
alin. 05 
Finanţarea elaborării şi/sau 
actualizării planurilor urbanistice 
generale şi a regulamentelor locale 
de urbanism 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru „Documentaţii PUG”, 
comuna Dumbrăveni, jud. Suceava 
 
Senator Varujan Vosganian 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru derularea unor 
proiecte locale şi dezvoltarea 
localităţii 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se precizează clar sursa de 
finantare respectiv 
capitolul/titlul/articolul/alinetul 
de unde se opereaza reducerea      
- Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 913 -

Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

1036.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Se propune alocarea sumei de 350 
mii lei pentru obiectivul „Finalizare 
drumuri comunale – Drum comunal 
Sântioana” com. Mariselu, jud. 
Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

1037.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02  
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Se propune alocarea sumei de 550 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
şi asfaltare drum comunal Măgurele 
– Jeica” com. Mariselu, jud. Bistriţa-
Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

1038.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Se propune alocarea sumei de 40 mii 
lei pentru obiectivul „Asfaltare 
drumuri comunale” com.Poiana 
Ilvei, jud. Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv în continuare 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

1039.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Se propune alocarea sumei de 25 mii 
lei pentru obiectivul „Reabilitare şi 
asfaltare drumuri comunale” 
com.Silivaşu de Cîmpie, jud. 
Bistriţa-Năsăud  
 

Obiectiv în continuare 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

1040.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 

Obiectiv în continuare 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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şi asfaltare drumuri comunale” com. 
Spermezeu, jud. Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

1041.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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local clasate 
 

 
Se propune alocarea sumei de 850 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
şi asfaltare drumuri comunale 
Umeniş – Sopteriu” com.Urmeniş, 
jud. Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

1042.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
20 

Se propune alocarea sumei de 800 
mii lei pentru obiectivul „Alimentare 
cu apă” com. Poiana Ilvei, jud. 
Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
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Subprogramul privind alimentarea 
cu apă a satelor 
 

Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

cu apă a satelor 
 

investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1043.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 03  

 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
3973 mii lei pentru obiectivul 
„Pietruire strazi” in satele Ceamurlia 
de Sus, Panduru, si Caugagia, 
apartinand comunei Baia, jud. Tulcea 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finantare nu este clara 
 

1044.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  

 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
250 mii lei pentru obiectivul 
„Reabilitare strazi” Comuna 
Mahmudia. Jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finantare nu este clara 
 

1045.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  

 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
100 mii lei pentru obiectivul 
„Pietruire drumurilor comunale, 
Comuna Nalbant, jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
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- Sursa de finantare nu este clara 
 

1046.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  

 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
4345 mii lei parte cofinantare pentru 
obiectivul „Reabilitare si 
modernizare drumuri” in Comuna 
Turcoaia, jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
-  Sursa de finanţare nu poate        
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
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1047.  MINISTERUL DEZVOLTARII 

REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  

 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
4345 mii lei parte cofinantare pentru 
obiectivul „Reabilitare si 
modernizare drum comunal DC50 
Turcoaia Pecineaga”, jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
-  Sursa de finanţare nu poate        
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
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1048.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  

 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
100 mii lei pentru obiectivul 
„Reabilitare si modernizare drum 
comuna Horia”, jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
-  Sursa de finanţare nu poate        
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
 

1049.  MINISTERUL DEZVOLTARII Se propune alocarea sumei prevăzute Dotarea cu utilitati a acestei săli de Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 926 -

REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 04  

 
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 
 

pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
200 mii lei pentru obiectivul „Dotare 
utilitati Sala de Sport” comuna Baia, 
jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

sport este esentiala pentru o buna 
desfasurare a activitatilor tinerilor 
in conditii de igiena si curatenie. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
4. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”  
 

1050.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
2000 mii lei pentru construire Sala 
de Sport, com. Turcoaia, jud. Tulcea  

Construcţia acestei săli de sport 
este oportună pentru ca tinerii din 
localitate să desfăşoare activitati 
sportive in conditii optime de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
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ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 04  

 
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 
 

 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

siguranţă 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate         
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
 

1051.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 04  

 
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea,  cu suma de 
800 mii lei pentru obiectivul 
„Amenajare Sala de Sport 
multifunctionala” Comuna 
Mahmudia, jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Amenajarea acestei săli de sport 
este oportună pentru ca tinerii din 
localitate să desfăşoare activitati 
sportive in conditii optime de 
siguranţă 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
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Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate         
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
 

1052.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 20  

 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
3996 mii lei pentru obiectivul 
„Reabilitare si extindere alimentare 
cu apa in localitatile Mircea Voda si 
General Praporgescu apartinand 
Comunei Cerna”, jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesare introducerea 
sistemului de canalizare. 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1053.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
300 mii lei pentru obiectivul 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesare imbunatatirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 20  

 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor 

„Imbunatatirea sistemului public de 
alimentare cu apa in Comuna Cerna”, 
jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

sistemului de canalizare al 
comunei. 
 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
- Sursa de finanţare nu poate         
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
 

1054.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea nr. crt. 38, cu 
suma de 173 mii lei pentru obiectivul 
„Extinderea retelei de alimentare cu 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesara extinderea retelei 
cu apa. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
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ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 20  

 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor 

apa”, Comuna Turcoaia, jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1055.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 20  

 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 20 
mii lei pentru obiectivul „Alimentare 
cu apa” Sat Floresti, Comuna Horia, 
jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesara racordarea 
cetatenilor la reteaua de apa 
potabila. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
- Sursa de finanţare nu poate         
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
 

1056.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 20  

 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
150 mii lei pentru obiectivul 
„Alimentare cu apa” Sat Caugagia, 
Comuna Baia, jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesara racordarea 
cetatenilor la reteaua de apa 
potabila. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
- Sursa de finanţare nu poate         
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
 

1057.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Turismului cap. 5001, gr. 5, 
art. 02, alin. 20 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la  Anexa 3/15/02, cap. 
5001, grupa 5, art. 02, alin. 20 cu 
suma de 200 mii lei pentru 
alimentarea cu apă în comunele 
Farcaşa, Stejaru şi Busmei, judeţul 
Neamţ. 
 
 
 
 
 
 
Iniţiatori:  
Deputat Independent BOSTAN Emil

 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa, este imperios necesară 
introducerea unui sistem de 
aducţiune cu apă  potabilă care să 
asigure gospodăriilor cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 
Surse de finanţare: 
 
Diminuarea bugetului Serviciului 
Român de Informaţii cu suma 
necesară implementării acestui 
proiect. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
- Sursa de finanţare nu poate         
fi avută în vedere întrucât 
bugetul SRI este dimndionat 
potrivit sarcinilor si atribuţiilor 
acestuia    
 

1058.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cap. 5001, gr. 51, art. 
02, alin. 03 

Poziţia nr.28, judeţul Neamţ 
Se propune suplimentarea sumei  
prevăzute pentru judeţul Neamţ cu 
suma de 100 mii lei  pentru 
modernizarea DC 154 Stejaru, 
judeţul Neamţ. 
 
Iniţiatori:  

Deputat Independent BOSTAN Emil

 

Starea precară actuală a drumurilor 
comunale si satesti îngreunează 
mult circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Surse de finanţare: 
 
Diminuarea Bugetului 
Cancelariei Primului Ministru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
-Cancelaria Primului Ministru 
a fost desfiintata 

1059.  Ministerul  Dezvoltării regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2010 astfel : 
 
 
 
- pentru asfaltarea drumurilor 
comunale din , com Popeşti, 
jud.Bihor  cu suma de 200  mii lei. 

Suma este necesară pentru lucrările 
de asfaltare a actualului drum 
comunal 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1060.  Ministerul  Dezvoltării regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2010 astfel : 
 
 
 
- pentru asfaltarea drumurilor 
comunale din , com Derna, sat 
Sacalasău Nou, jud.Bihor  cu suma 
de 200  mii lei. 

Suma este necesară pentru lucrările 
de asfaltare a actualului drum 
comunal 
 
 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1061.  Ministerul  Dezvoltării regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2010 astfel : 
 
 
 
- pentru asfaltarea drumurilor 
comunale din , com Gârnic, sat 
Gârnic, jud.Caraş Severin  cu suma 

Suma este necesară pentru lucrările 
de asfaltare a actualului drum 
comunal 
 
 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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interes local 
 

de 200  mii lei. rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
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1062.  Ministerul  Dezvoltării regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2010 astfel : 
 
 
 
- pentru asfaltarea drumurilor 
comunale din , com Lugaşu de Jos, 
sat Lugaş Termezeu, jud.Bihor  cu 
suma de 200  mii lei. 

Suma este necesară pentru lucrările 
de asfaltare a actualului drum 
comunal 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1063.  Ministerul  Dezvoltării regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2010 astfel : 
 
 
 
- pentru asfaltarea drumurilor 
comunale din , com Suplacu de 
Barcău, jud.Bihor  cu suma de 200  
mii lei. 

Suma este necesară pentru lucrările 
de asfaltare a actualului drum 
comunal 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1064.  Ministerul  Dezvoltării regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2010 astfel : 
 
 
- pentru asfaltarea drumurilor 
comunale din , com Tăuteu, sat 
Ciutelec Rovina, jud.Bihor  cu suma 
de 200  mii lei. 

Suma este necesară pentru lucrările 
de asfaltare a actualului drum 
comunal 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1065.  Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2010 astfel : 
 
 
 
- pentru asfaltarea drumurilor 
comunale din , com Borod , sat 
Şerani, jud.Bihor  cu suma de 200  
mii lei. 

Suma este necesară pentru lucrările 
de asfaltare a actualului drum 
comunal 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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Guvernului vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1066.  Anexa 3/15702 Se propune suplimentarea sumelor Suma este necesară pentru lucrările Se propune respingerea 
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Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

alocate pentru 2010 astfel : 
 
 
 
- pentru asfaltarea drumurilor 
comunale din , com Gătaia, sat 
Butin, jud.Timiş  cu suma de 200  
mii lei. 

de asfaltare a actualului drum 
comunal 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1067.  Anexa nr. 3/15/02, 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 

Turismului anexa 3/15/02  
cu suma de 8.400.000 RON 

pentru construcţia unui 
Bazin de înot/polo 

Oraşul Iaşi, 
 Judeţul Iaşi 

 
Iniţiatori: 

Senatori PD-L 
Mihaela Popa 

Dumitru Oprea 
 Deputati PD-L  

Nicuşor Păduraru 
Petrică Movilă 
Marius Spânu 
Daniel Oajdea 

Deputat Independent 
Cristina Dobre 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
pentru construcţia unui 

Bazin de înot/polo 
 
 

Sursa de finanţare: 
Subvenţii alocate din Fondul 

Naţional de dezvoltare 
 
 
 

 
 
  
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa nu poate fi luată în 
considerare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1068.  Anexa nr. 3/15/02, 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului  
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Anexa nr. 3/15/02, 

Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului  

cu suma de 114.850,60 mii 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

Dezvoltarea şi modernizarea 
Aeroportului Internaţional 

Iaşi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat : 
Aceste cheltuieli nu se 
finanteaza din bugetul MDRT,  
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RON pentru Dezvoltarea şi 
modernizarea Aeroportului 

Internaţional Iaşi 
Oraşul Iaşi, 
 Judeţul Iaşi 

 
Iniţiatori: 

Senatori PD-L 
Mihaela Popa 

Dumitru Oprea 
 Deputati PD-L  

Nicuşor Păduraru 
Petrică Movilă 
Marius Spânu 
Daniel Oajdea 

Deputat Independent 
Cristina Dobre 

 
Sursa de finanţare: 

Subvenţii alocate din Fondul 
Naţional de dezvoltare 

 
 
 

 
 
  
 

1069.   
Anexa 3 / 15 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Sistem centralizat de canalizare în 
comuna Baba Ana, Judeţul Prahova 
 
Suma alocată: 100 mii lei 
 
AUTOR: DEPUTAT ADRIAN 
NASTASE 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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şi completările ulterioare. 
1070.   

Anexa 3 / 15 / 29 
FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Parc industrial in Mizil, comuna 
Baba Ana, Judeţul Prahova – 
extindere 
 
Suma alocată: 600 mii lei 
AUTOR: DEPUTAT ADRIAN 
NASTASE 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 
 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat : 
Aceste cheltuieli nu se 
finanteaza din bugetul MDRT,  
 

1071.   
Anexa 3 / 15 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Sistem centralizat de alimentare cu 
apă în comuna Balta Doamnei, 
Judeţul Prahova  
 
Suma alocată: 500 mii lei 
 
AUTOR: DEPUTAT ADRIAN 
NASTASE 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1072.   
Anexa 3 / 15 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la Ministerul 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
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ATEGORIEI DE INVESTITII  
Sistem centralizat de alimentare cu 
apă în comuna Călugăreni, Judeţul 
Prahova – continuarea lucrării 
 
Suma alocată: 1000 mii lei 

Dezvoltării Regionale 
 
 

138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1073.   
Anexa 3 / 15 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Alimentare cu apă în comuna 
Ceptura, Judeţul Prahova – extindere 
 
Suma alocată: 800 mii lei 
 
AUTOR: DEPUTAT ADRIAN 
NASTASE 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
- Sursa de finanţare nu poate         
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
 

1074.   
Anexa 3 / 15 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Alimentare cu apă în comuna 
Ceptura, Judeţul Prahova – extindere 
 
Suma alocată: 800 mii lei 
 
AUTOR: DEPUTAT ADRIAN 
NASTASE 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
- Sursa de finanţare nu poate         
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
 

1075.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/29, Titlu VI Transferuri 
intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 20  

 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
150 mii lei pentru obiectivul 
„Alimentare cu apa” Sat Caugagia, 
Comuna Baia, jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesara racordarea 
cetatenilor la reteaua de apa 
potabila. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

1076.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  

 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
3045 mii lei pentru obiectivul 
„Pietruire şi asfaltare drumul 
comunal Mihail Kogălniceanu – 
Rândunica”, jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate         
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
 

1077.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 20  

 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 20 
mii lei pentru obiectivul „Alimentare 
cu apa” Sat Floresti, Comuna Horia, 
jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesara racordarea 
cetatenilor la reteaua de apa 
potabila. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
- Sursa de finanţare nu poate         
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
 

1078.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/29, 
Cod Obiectiv 23 
 
PROGRAMUL CONSTRUIRE 
ASEZAMINTE CULTURALE 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
1200 mii lei pentru obiectivul 
„Consolidare, extindere si 
modernizare Camin Cultural in 
localitatea Randunica”, jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 Nu se specifica sursa de 
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finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
. 

1079.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/29, 
Cod Obiectiv 795 
 
PROGRAMUL CONSTRUIRE 
ASEZAMINTE CULTURALE - B 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
3000  mii lei pentru obiectivul 
„Construire Camin Cultural in 
localitatea Valea Teilor”, jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
. 

1080.  MINISTERUL DEZVOLTARII Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
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REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/29, 
Cod Obiectiv 795 
 

PROGRAMUL CONSTRUIRE 
ASEZAMINTE CULTURALE – B 

752,12  mii lei pentru obiectivul 
„Construire Camin Cultural in 
localitatea Mircea Voda”, jud. Tulcea
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

mentionat 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
. 

1081.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/29, 
Cod Obiectiv 23 
 

PROGRAMUL CONSTRUIRE 
ASEZAMINTE CULTURALE 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 20 
mii lei pentru obiectivul 
„Consolidare, extindere si 
modernizare Camin Cultural in 
Comuna Turcoaia”, jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
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Autor: Deputat PNL Popa Octavian Senatului     
 

mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
. 

1082.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Investiţie nouă - sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
Doljeşti, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din suma alocată 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
capitol 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea sportului 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul va fi 
avut in vedere la intocmirea Listei 
Sinteza pe anul 2010 in baza 
HG818/2003 privind aplicarea 
normelor metodologice pentru 
derularea programului „Constructie 
Sali de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate pentru 
obiectivele noi. 
Nu are solicitare si documentele 
necesare. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
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 ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
. 

1083.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Tămăşeni, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din suma alocată 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
capitol 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea sportului 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul va fi 
avut in vedere la intocmirea Listei 
Sinteza pe anul 2010 in baza 
HG818/2003 privind aplicarea 
normelor metodologice pentru 
derularea programului „Constructie 
Sali de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate pentru 
obiectivele noi. 
Nu are solicitare si documentele 
necesare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 957 -

. 
1084.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului
Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Săbăoani, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din suma alocată 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
capitol 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea sportului 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul va fi 
avut in vedere la intocmirea Listei 
Sinteza pe anul 2010 in baza 
HG818/2003 privind aplicarea 
normelor metodologice pentru 
derularea programului „Constructie 
Sali de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate pentru 
obiectivele noi. 
Nu are solicitare si documentele 
necesare. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
. 

1085.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Bîra, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din suma alocată 

Dezvoltarea şi practicarea sportului 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
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bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
capitol 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

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

aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
. 

1086.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
Săvineşti, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din suma alocată 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
capitol 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea sportului 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul va fi 
avut in vedere la intocmirea Listei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
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Sinteza pe anul 2010 in baza 
HG818/2003 privind aplicarea 
normelor metodologice pentru 
derularea programului „Constructie 
Sali de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate pentru 
obiectivele noi. 
Nu are solicitare si documentele 
necesare. 

globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
. 

1087.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Mărgineni, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din suma alocată 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
capitol 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea sportului 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul va fi 
avut in vedere la intocmirea Listei 
Sinteza pe anul 2010 in baza 
HG818/2003 privind aplicarea 
normelor metodologice pentru 
derularea programului „Constructie 
Sali de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
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obiectivele noi. 
Nu are solicitare si documentele 
necesare. 
 

localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
. 

1088.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
Costişa, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din suma alocată 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
capitol 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Dezvoltarea şi practicarea sportului 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul va fi 
avut in vedere la intocmirea Listei 
Sinteza pe anul 2010 in baza 
HG818/2003 privind aplicarea 
normelor metodologice pentru 
derularea programului „Constructie 
Sali de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate pentru 
obiectivele noi. 
Nu are solicitare si documentele 
necesare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
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capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
. 

1089.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Români, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din suma alocată 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
capitol 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea sportului 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului .  
Comuna Români este în Lista 
Sinteză Anexă la OMDRL nr. 
1070/14.12.2009 cu amplasamentul 
în satul Siliştea 
Obiectivul va fi propus la finantare 
in functie de fondurile alocate 
pentru obiectivele noi. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
. 

1090.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

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

Dezvoltarea şi practicarea sportului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
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Tazlău, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din suma alocată 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
capitol 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

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

1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
. 

1091.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Rediu, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din suma alocată 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
capitol 

Dezvoltarea şi practicarea sportului 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
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Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

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

2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
. 

1092.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Boghicea, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din suma alocată 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
capitol 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea sportului 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul va fi 
avut in vedere la intocmirea Listei 
Sinteza pe anul 2010 in baza 
HG818/2003 privind aplicarea 
normelor metodologice pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
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derularea programului „Constructie 
Sali de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate pentru 
obiectivele noi. 
Nu are solicitare si documentele 
necesare. 

propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
. 

1093.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
Gîdinţi, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din suma alocată 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
capitol 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea sportului 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul va fi 
avut in vedere la intocmirea Listei 
Sinteza pe anul 2010 in baza 
HG818/2003 privind aplicarea 
normelor metodologice pentru 
derularea programului „Constructie 
Sali de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate pentru 
obiectivele noi. 
Nu are solicitare si documentele 
necesare. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
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ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
. 

1094.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
Pînceşti, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din suma alocată 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
capitol 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea sportului 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul va fi 
avut in vedere la intocmirea Listei 
Sinteza pe anul 2010 in baza 
HG818/2003 privind aplicarea 
normelor metodologice pentru 
derularea programului „Constructie 
Sali de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate pentru 
obiectivele noi. 
Nu are solicitare si documentele 
necesare. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
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. 
1095.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului
Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Bozieni, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din suma alocată 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
capitol 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea sportului 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul va fi 
avut in vedere la intocmirea Listei 
Sinteza pe anul 2010 in baza 
HG818/2003 privind aplicarea 
normelor metodologice pentru 
derularea programului „Constructie 
Sali de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate pentru 
obiectivele noi. 
Nu are solicitare si documentele 
necesare. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
. 

1096.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Oniceni, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din suma alocată 

Dezvoltarea şi practicarea sportului 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
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bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
capitol 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

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

aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
. 

1097.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Valea Ursului, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din suma alocată 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
capitol 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea sportului 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul va fi 
avut in vedere la intocmirea Listei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
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Sinteza pe anul 2010 in baza 
HG818/2003 privind aplicarea 
normelor metodologice pentru 
derularea programului „Constructie 
Sali de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate pentru 
obiectivele noi. 
Nu are solicitare si documentele 
necesare 

globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
. 

1098.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Cordun, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din suma alocată 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
capitol 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea sportului 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul va fi 
avut in vedere la intocmirea Listei 
Sinteza pe anul 2010 in baza 
HG818/2003 privind aplicarea 
normelor metodologice pentru 
derularea programului „Constructie 
Sali de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
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obiectivele noi. 
Nu are solicitare si documentele 
necesare 

localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
. 

1099.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Bîrgăoani, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din suma alocată 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
capitol 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea sportului 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul va fi 
avut in vedere la intocmirea Listei 
Sinteza pe anul 2010 in baza 
HG818/2003 privind aplicarea 
normelor metodologice pentru 
derularea programului „Constructie 
Sali de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate pentru 
obiectivele noi. 
Nu are solicitare si documentele 
necesare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
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capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
. 

1100.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Văleni, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din suma alocată 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
capitol 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea sportului 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul va fi 
avut in vedere la intocmirea Listei 
Sinteza pe anul 2010 in baza 
HG818/2003 privind aplicarea 
normelor metodologice pentru 
derularea programului „Constructie 
Sali de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate pentru 
obiectivele noi. 
Nu are solicitare si documentele 
necesare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
. 

1101.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

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

Dezvoltarea şi practicarea sportului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
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Bodeşti, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din suma alocată 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
capitol 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

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

1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
. 

1102.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
Războieni, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din suma alocată 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
capitol 

Dezvoltarea şi practicarea sportului 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
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Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

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

2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
. 

1103.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
Tupilaţi, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din suma alocată 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
capitol 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea sportului 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul va fi 
avut in vedere la intocmirea Listei 
Sinteza pe anul 2010 in baza 
HG818/2003 privind aplicarea 
normelor metodologice pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
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derularea programului „Constructie 
Sali de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate pentru 
obiectivele noi. 
Nu are solicitare si documentele 
necesare 

propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
. 

1104.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Trifeşti, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din suma alocată 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
capitol 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea sportului 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul va fi 
avut in vedere la intocmirea Listei 
Sinteza pe anul 2010 in baza 
HG818/2003 privind aplicarea 
normelor metodologice pentru 
derularea programului „Constructie 
Sali de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate pentru 
obiectivele noi. 
Nu are solicitare si documentele 
necesare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
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ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
. 

1105.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Păstrăveni, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din suma alocată 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
capitol 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea sportului 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul va fi 
avut in vedere la intocmirea Listei 
Sinteza pe anul 2010 in baza 
HG818/2003 privind aplicarea 
normelor metodologice pentru 
derularea programului „Constructie 
Sali de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate pentru 
obiectivele noi. 
Nu are solicitare si documentele 
necesare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
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. 
1106.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului
Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Ţibucani, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din suma alocată 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
capitol 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea sportului 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul va fi 
avut in vedere la intocmirea Listei 
Sinteza pe anul 2010 in baza 
HG818/2003 privind aplicarea 
normelor metodologice pentru 
derularea programului „Constructie 
Sali de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate pentru 
obiectivele noi. 
Nu are solicitare si documentele 
necesare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
. 

1107.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Ghindăoani, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din suma alocată 

Dezvoltarea şi practicarea sportului 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
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bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
capitol 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

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

aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
. 

1108.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
Timişeşti, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din suma alocată 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
capitol 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea sportului 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul va fi 
avut in vedere la intocmirea Listei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
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Sinteza pe anul 2010 in baza 
HG818/2003 privind aplicarea 
normelor metodologice pentru 
derularea programului „Constructie 
Sali de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate pentru 
obiectivele noi. 
Nu are solicitare si documentele 
necesare 

globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
. 

1109.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
Pipirig, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din suma alocată 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
capitol 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea sportului 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul va fi 
avut in vedere la intocmirea Listei 
Sinteza pe anul 2010 in baza 
HG818/2003 privind aplicarea 
normelor metodologice pentru 
derularea programului „Constructie 
Sali de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
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obiectivele noi. 
Nu are solicitare si documentele 
necesare 

localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
. 

1110.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Vânători, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din suma alocată 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
capitol 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea sportului 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul va fi 
avut in vedere la intocmirea Listei 
Sinteza pe anul 2010 in baza 
HG818/2003 privind aplicarea 
normelor metodologice pentru 
derularea programului „Constructie 
Sali de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate pentru 
obiectivele noi. 
Este pe Lista Solicitărilor 
Suplimentare cu amplasamentul 
Vânători-Neamţ. Documente lipsă:  
CU,CF,Pl. Topo,HCL,SG,AM 

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
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finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
. 

1111.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Bicaz Chei, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din suma alocată 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
capitol 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea sportului 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Este la Finanţare 2009 – 150 locuri 
cu amplasamentul Localitatea 
Bicaz-Chei, zona Piata-Lunca 
Bicaz 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
. 

1112.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul Investiţie nouă – sală de sport în Dezvoltarea şi practicarea sportului Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din suma alocată 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
capitol 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

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

amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
. 

1113.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
Tarcău, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din suma alocată 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 

Dezvoltarea şi practicarea sportului 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
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capitol 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

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

naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
. 

1114.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Icuşeşti, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din suma alocată 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
capitol 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea sportului 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului .  
Este în Lista Sinteză Anexă la 
OMDRL nr. 1070/14.12.2009 cu 
amplasamentul Comuna Icuşeşti, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
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satul Balusesti 
Obiectivul va fi propus la finantare 
in functie de fondurile alocate 
pentru obiectivele noi. 

principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
. 

1115.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei -  comuna 
Gherăieşti, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din suma alocată 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
capitol 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Dezvoltarea şi practicarea sportului 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului . Obiectivul va fi 
avut in vedere la intocmirea Listei 
Sinteza pe anul 2010 in baza 
HG818/2003 privind aplicarea 
normelor metodologice pentru 
derularea programului „Constructie 
Sali de sport” prin CNI-SA in 
corelare cu fondurile alocate pentru 
obiectivele noi. 
Este pe Lista Solicitărilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
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Suplimentare cu amplasamentul 
Gherăeşti. Documente lipsă:  
CU,CF,Pl. Topo,HCL,SG,AM 

Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
. 

1116.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
Sagna, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din suma alocată 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
capitol 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
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obiectivul de investiţii. 
. 

1117.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 18 000 mii lei,  în 
comuna Bicaz Chei, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului “Sistem 
integrat de reabilitare a sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare, a 
staţiilor de tratare a apei potabile şi 
staţiilor de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţie de până la 
50.000 de locuitori” se 
implementeză în perioada 2007-
2011, în 59 de localităţi (sub-
proiecte) din 10 judeţe ale ţării: 
Bihor, Bistriţa Năsdăud, Călăraşi, 
Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, 
Harghita, Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, 
ratificat prin Legea nr.224/2007 cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Lista localităţilor în care 
se implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi extinsă, 
fiind negociată şi aprobată de bancă 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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fiind parte integrantă a acordului de 
împrumut. 

1118.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 18 000 mii lei,  în 
comuna Bicazu Ardelean, judeţul 
Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului “Sistem 
integrat de reabilitare a sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare, a 
staţiilor de tratare a apei potabile şi 
staţiilor de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţie de până la 
50.000 de locuitori” se 
implementeză în perioada 2007-
2011, în 59 de localităţi (sub-
proiecte) din 10 judeţe ale ţării: 
Bihor, Bistriţa Năsdăud, Călăraşi, 
Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, 
Harghita, Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, 
ratificat prin Legea nr.224/2007 cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Lista localităţilor în care 
se implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi extinsă, 
fiind negociată şi aprobată de bancă 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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fiind parte integrantă a acordului de 
împrumut. 

1119.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 24 000 mii lei,  în 
comuna Doljeşti, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului “Sistem 
integrat de reabilitare a sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare, a 
staţiilor de tratare a apei potabile şi 
staţiilor de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţie de până la 
50.000 de locuitori” se 
implementeză în perioada 2007-
2011, în 59 de localităţi (sub-
proiecte) din 10 judeţe ale ţării: 
Bihor, Bistriţa Năsdăud, Călăraşi, 
Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, 
Harghita, Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, 
ratificat prin Legea nr.224/2007 cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Lista localităţilor în care 
se implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi extinsă, 
fiind negociată şi aprobată de bancă 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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fiind parte integrantă a acordului de 
împrumut. 

1120.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 24 000 mii lei, în 
comuna Săbăoani, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului “Sistem
integrat de reabilitare a sistemelor de
alimentare cu apă şi canalizare, a
staţiilor de tratare a apei potabile şi
staţiilor de epurare a apelor uzate în
localităţile cu o populaţie de până la
50.000 de locuitori” se
implementeză în perioada 2007-
2011, în 59 de localităţi (sub-
proiecte) din 10 judeţe ale ţării:
Bihor, Bistriţa Năsdăud, Călăraşi,
Constanţa, Dâmboviţa, Gorj,
Harghita, Mureş, Tulcea, Vaslui,
conform Acordului Cadru de
Împrumut încheiat cu Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei,
ratificat prin Legea nr.224/2007 cu
modificările şi completările
ulterioare. Lista localităţilor în care
se implementează Programul în
prima etapă nu mai poate fi extinsă,
fiind negociată şi aprobată de bancă

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii
prioritatilor in realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele înscrise în programul
de investiţii revine ordonatorului
principal de credite, potrivit Legii
nr. 500/2002 privind finantele
publice, cu modificările şi
completările ulterioare. 
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fiind parte integrantă a acordului de
împrumut. 
 
 
 
 
 
 

1121.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 24 000 mii lei, în 
comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului “Sistem 
integrat de reabilitare a sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare, a 
staţiilor de tratare a apei potabile şi 
staţiilor de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţie de până la 
50.000 de locuitori” se 
implementeză în perioada 2007-
2011, în 59 de localităţi (sub-
proiecte) din 10 judeţe ale ţării: 
Bihor, Bistriţa Năsdăud, Călăraşi, 
Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, 
Harghita, Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.  
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ratificat prin Legea nr.224/2007 cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Lista localităţilor în care 
se implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi extinsă, 
fiind negociată şi aprobată de bancă 
fiind parte integrantă a acordului de 
împrumut.  

1122.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 12 000 mii lei, în 
comuna Bîra, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului “Sistem 
integrat de reabilitare a sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare, a 
staţiilor de tratare a apei potabile şi 
staţiilor de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţie de până la 
50.000 de locuitori” se 
implementeză în perioada 2007-
2011, în 59 de localităţi (sub-
proiecte) din 10 judeţe ale ţării: 
Bihor, Bistriţa Năsdăud, Călăraşi, 
Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, 
Harghita, Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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ratificat prin Legea nr.224/2007 cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Lista localităţilor în care 
se implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi extinsă, 
fiind negociată şi aprobată de bancă 
fiind parte integrantă a acordului de 
împrumut. 

1123.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 12 000 mii lei, în 
comuna Boghicea, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului “Sistem 
integrat de reabilitare a sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare, a 
staţiilor de tratare a apei potabile şi 
staţiilor de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţie de până la 
50.000 de locuitori” se 
implementeză în perioada 2007-
2011, în 59 de localităţi (sub-
proiecte) din 10 judeţe ale ţării: 
Bihor, Bistriţa Năsdăud, Călăraşi, 
Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, 
Harghita, Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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ratificat prin Legea nr.224/2007 cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Lista localităţilor în care 
se implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi extinsă, 
fiind negociată şi aprobată de bancă 
fiind parte integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

1124.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 24 000 mii lei, în 
comuna Sagna, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului “Sistem 
integrat de reabilitare a sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare, a 
staţiilor de tratare a apei potabile şi 
staţiilor de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţie de până la 
50.000 de locuitori” se 
implementeză în perioada 2007-
2011, în 59 de localităţi (sub-
proiecte) din 10 judeţe ale ţării: 
Bihor, Bistriţa Năsdăud, Călăraşi, 
Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, 
Harghita, Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii
prioritatilor in realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele înscrise în programul
de investiţii revine ordonatorului
principal de credite, potrivit Legii
nr. 500/2002 privind finantele
publice, cu modificările şi
completările ulterioare. 
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Dezvoltare a Consiliului Europei, 
ratificat prin Legea nr.224/2007 cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Lista localităţilor în care 
se implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi extinsă, 
fiind negociată şi aprobată de bancă 
fiind parte integrantă a acordului de 
împrumut. 

1125.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 24 000 mii lei, în 
comuna Cordun, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului “Sistem
integrat de reabilitare a sistemelor de
alimentare cu apă şi canalizare, a
staţiilor de tratare a apei potabile şi
staţiilor de epurare a apelor uzate în
localităţile cu o populaţie de până la
50.000 de locuitori” se
implementeză în perioada 2007-
2011, în 59 de localităţi (sub-
proiecte) din 10 judeţe ale ţării:
Bihor, Bistriţa Năsdăud, Călăraşi,
Constanţa, Dâmboviţa, Gorj,
Harghita, Mureş, Tulcea, Vaslui,
conform Acordului Cadru de
Împrumut încheiat cu Banca de

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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Dezvoltare a Consiliului Europei,
ratificat prin Legea nr.224/2007 cu
modificările şi completările
ulterioare. Lista localităţilor în care
se implementează Programul în
prima etapă nu mai poate fi extinsă,
fiind negociată şi aprobată de bancă
fiind parte integrantă a acordului de
împrumut. 
 

1126.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 12 000 mii lei, în 
comuna Gîdinţi, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv  
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului “Sistem
integrat de reabilitare a sistemelor de
alimentare cu apă şi canalizare, a
staţiilor de tratare a apei potabile şi
staţiilor de epurare a apelor uzate în
localităţile cu o populaţie de până la
50.000 de locuitori” se
implementeză în perioada 2007-
2011, în 59 de localităţi (sub-
proiecte) din 10 judeţe ale ţării:
Bihor, Bistriţa Năsdăud, Călăraşi,
Constanţa, Dâmboviţa, Gorj,
Harghita, Mureş, Tulcea, Vaslui,
conform Acordului Cadru de

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii
prioritatilor in realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele înscrise în programul
de investiţii revine ordonatorului
principal de credite, potrivit Legii
nr. 500/2002 privind finantele
publice, cu modificările şi
completările ulterioare. 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 994 -

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

1127.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 12 000 mii lei, în 
comuna Pînceşti, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului “Sistem 
integrat de reabilitare a sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare, a 
staţiilor de tratare a apei potabile şi 
staţiilor de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţie de până la 
50.000 de locuitori” se 
implementeză în perioada 2007-
2011, în 59 de localităţi (sub-
proiecte) din 10 judeţe ale ţării: 
Bihor, Bistriţa Năsdăud, Călăraşi, 
Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, 
Harghita, Mureş, Tulcea, Vaslui, 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, 
ratificat prin Legea nr.224/2007 cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Lista localităţilor în care 
se implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi extinsă, 
fiind negociată şi aprobată de bancă 
fiind parte integrantă a acordului de 
împrumut. 

1128.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 18 000 mii lei, în 
comuna Bozieni, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului “Sistem 
integrat de reabilitare a sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare, a 
staţiilor de tratare a apei potabile şi 
staţiilor de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţie de până la 
50.000 de locuitori” se 
implementeză în perioada 2007-
2011, în 59 de localităţi (sub-
proiecte) din 10 judeţe ale ţării: 
Bihor, Bistriţa Năsdăud, Călăraşi, 
Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, 
Harghita, Mureş, Tulcea, Vaslui, 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 996 -

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

1129.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 18 000 mii lei, în 
comuna Oniceni, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului “Sistem 
integrat de reabilitare a sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare, a 
staţiilor de tratare a apei potabile şi 
staţiilor de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţie de până la 
50.000 de locuitori” se 
implementeză în perioada 2007-
2011, în 59 de localităţi (sub-
proiecte) din 10 judeţe ale ţării: 
Bihor, Bistriţa Năsdăud, Călăraşi, 
Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, 
Harghita, Mureş, Tulcea, Vaslui, 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, 
ratificat prin Legea nr.224/2007 cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Lista localităţilor în care 
se implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi extinsă, 
fiind negociată şi aprobată de bancă 
fiind parte integrantă a acordului de 
împrumut. 

1130.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 24 000 mii lei, în 
comuna Icuşeşti, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului “Sistem 
integrat de reabilitare a sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare, 
a staţiilor de tratare a apei potabile 
şi staţiilor de epurare a apelor uzate 
în localităţile cu o populaţie de 
până la 50.000 de locuitori” se 
implementeză în perioada 2007-
2011, în 59 de localităţi (sub-
proiecte) din 10 judeţe ale ţării: 
Bihor, Bistriţa Năsdăud, Călăraşi, 
Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, 
Harghita, Mureş, Tulcea, Vaslui, 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, 
ratificat prin Legea nr.224/2007 cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Lista localităţilor în care 
se implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi extinsă, 
fiind negociată şi aprobată de 
bancă fiind parte integrantă a 
acordului de împrumut. 
 

1131.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 24 000 mii lei, în 
comuna Valea Ursului, judeţul 
Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului “Sistem 
integrat de reabilitare a sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare, a 
staţiilor de tratare a apei potabile şi 
staţiilor de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţie de până la 
50.000 de locuitori” se 
implementeză în perioada 2007-
2011, în 59 de localităţi (sub-
proiecte) din 10 judeţe ale ţării: 
Bihor, Bistriţa Năsdăud, Călăraşi, 
Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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Harghita, Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, 
ratificat prin Legea nr.224/2007 cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Lista localităţilor în care 
se implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi extinsă, 
fiind negociată şi aprobată de bancă 
fiind parte integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

1132.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 24 000 mii lei,  în 
comuna Gherăieşti, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului 
“Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi staţiilor de 
epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţie de până 
la 50.000 de locuitori” se 
implementeză în perioada 2007-
2011, în 59 de localităţi (sub-
proiecte) din 10 judeţe ale ţării: 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în 
programul de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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Bihor, Bistriţa Năsdăud, Călăraşi, 
Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, 
Harghita, Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, 
ratificat prin Legea nr.224/2007 
cu modificările şi completările 
ulterioare. Lista localităţilor în 
care se implementează Programul 
în prima etapă nu mai poate fi 
extinsă, fiind negociată şi 
aprobată de bancă fiind parte 
integrantă a acordului de 
împrumut. 

1133.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 18 000 mii lei,  în 
comuna Săvineşti, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului “Sistem 
integrat de reabilitare a sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare, a 
staţiilor de tratare a apei potabile şi 
staţiilor de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţie de până la 
50.000 de locuitori” se 
implementeză în perioada 2007-
2011, în 59 de localităţi (sub-

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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proiecte) din 10 judeţe ale ţării: 
Bihor, Bistriţa Năsdăud, Călăraşi, 
Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, 
Harghita, Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, 
ratificat prin Legea nr.224/2007 cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Lista localităţilor în care 
se implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi extinsă, 
fiind negociată şi aprobată de bancă 
fiind parte integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

1134.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 18 000 mii lei,  în 
comuna Mărgineni, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului “Sistem 
integrat de reabilitare a sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare, a 
staţiilor de tratare a apei potabile şi 
staţiilor de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţie de până la 
50.000 de locuitori” se 
implementeză în perioada 2007-

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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2011, în 59 de localităţi (sub-
proiecte) din 10 judeţe ale ţării: 
Bihor, Bistriţa Năsdăud, Călăraşi, 
Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, 
Harghita, Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, 
ratificat prin Legea nr.224/2007 cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Lista localităţilor în care 
se implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi extinsă, 
fiind negociată şi aprobată de bancă 
fiind parte integrantă a acordului de 
împrumut. 

1135.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 18 000 mii lei,  în 
comuna Costişa, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului “Sistem 
integrat de reabilitare a sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare, a 
staţiilor de tratare a apei potabile şi 
staţiilor de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţie de până la 
50.000 de locuitori” se 
implementeză în perioada 2007-

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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2011, în 59 de localităţi (sub-
proiecte) din 10 judeţe ale ţării: 
Bihor, Bistriţa Năsdăud, Călăraşi, 
Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, 
Harghita, Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, 
ratificat prin Legea nr.224/2007 cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Lista localităţilor în care 
se implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi extinsă, 
fiind negociată şi aprobată de bancă 
fiind parte integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

1136.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 18 000 mii lei,  în 
comuna Români, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului “Sistem 
integrat de reabilitare a sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare, a 
staţiilor de tratare a apei potabile şi 
staţiilor de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţie de până la 
50.000 de locuitori” se 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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implementeză în perioada 2007-
2011, în 59 de localităţi (sub-
proiecte) din 10 judeţe ale ţării: 
Bihor, Bistriţa Năsdăud, Călăraşi, 
Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, 
Harghita, Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, 
ratificat prin Legea nr.224/2007 cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Lista localităţilor în care 
se implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi extinsă, 
fiind negociată şi aprobată de bancă 
fiind parte integrantă a acordului de 
împrumut. 

1137.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 12 000 mii lei,  în 
comuna Tazlău, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului “Sistem 
integrat de reabilitare a sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare, a 
staţiilor de tratare a apei potabile şi 
staţiilor de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţie de până la 
50.000 de locuitori” se 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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implementeză în perioada 2007-
2011, în 59 de localităţi (sub-
proiecte) din 10 judeţe ale ţării: 
Bihor, Bistriţa Năsdăud, Călăraşi, 
Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, 
Harghita, Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, 
ratificat prin Legea nr.224/2007 cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Lista localităţilor în care 
se implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi extinsă, 
fiind negociată şi aprobată de bancă 
fiind parte integrantă a acordului de 
împrumut. 

1138.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 18 000 mii lei,  în 
comuna Rediu, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului “Sistem 
integrat de reabilitare a sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare, a 
staţiilor de tratare a apei potabile şi 
staţiilor de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţie de până la 
50.000 de locuitori” se 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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implementeză în perioada 2007-
2011, în 59 de localităţi (sub-
proiecte) din 10 judeţe ale ţării: 
Bihor, Bistriţa Năsdăud, Călăraşi, 
Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, 
Harghita, Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, 
ratificat prin Legea nr.224/2007 cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Lista localităţilor în care 
se implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi extinsă, 
fiind negociată şi aprobată de bancă 
fiind parte integrantă a acordului de 
împrumut. 

1139.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 24 000 mii lei,  în 
comuna Bîrgăoani, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului “Sistem 
integrat de reabilitare a sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare, a 
staţiilor de tratare a apei potabile şi 
staţiilor de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţie de până la 
50.000 de locuitori” se 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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implementeză în perioada 2007-
2011, în 59 de localităţi (sub-
proiecte) din 10 judeţe ale ţării: 
Bihor, Bistriţa Năsdăud, Călăraşi, 
Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, 
Harghita, Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, 
ratificat prin Legea nr.224/2007 cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Lista localităţilor în care 
se implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi extinsă, 
fiind negociată şi aprobată de bancă 
fiind parte integrantă a acordului de 
împrumut. 

1140.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 12 000 mii lei,  în 
comuna Văleni, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului “Sistem 
integrat de reabilitare a sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare, a 
staţiilor de tratare a apei potabile şi 
staţiilor de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţie de până la 
50.000 de locuitori” se 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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implementeză în perioada 2007-
2011, în 59 de localităţi (sub-
proiecte) din 10 judeţe ale ţării: 
Bihor, Bistriţa Năsdăud, Călăraşi, 
Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, 
Harghita, Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, 
ratificat prin Legea nr.224/2007 cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Lista localităţilor în care 
se implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi extinsă, 
fiind negociată şi aprobată de bancă 
fiind parte integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

1141.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 18 000 mii lei,  în 
comuna Bodeşti, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului “Sistem 
integrat de reabilitare a sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare, a 
staţiilor de tratare a apei potabile şi 
staţiilor de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţie de până la 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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50.000 de locuitori” se 
implementeză în perioada 2007-
2011, în 59 de localităţi (sub-
proiecte) din 10 judeţe ale ţării: 
Bihor, Bistriţa Năsdăud, Călăraşi, 
Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, 
Harghita, Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, 
ratificat prin Legea nr.224/2007 cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Lista localităţilor în care 
se implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi extinsă, 
fiind negociată şi aprobată de bancă 
fiind parte integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

şi completările ulterioare. 

1142.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 12 000 mii lei,  în 
comuna Războieni, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului “Sistem 
integrat de reabilitare a sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare, a 
staţiilor de tratare a apei potabile şi 
staţiilor de epurare a apelor uzate în 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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 localităţile cu o populaţie de până la 
50.000 de locuitori” se 
implementeză în perioada 2007-
2011, în 59 de localităţi (sub-
proiecte) din 10 judeţe ale ţării: 
Bihor, Bistriţa Năsdăud, Călăraşi, 
Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, 
Harghita, Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, 
ratificat prin Legea nr.224/2007 cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Lista localităţilor în care 
se implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi extinsă, 
fiind negociată şi aprobată de bancă 
fiind parte integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1143.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 12 000 mii lei,  în 
comuna Tupilaţi, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului “Sistem 
integrat de reabilitare a sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare, a 
staţiilor de tratare a apei potabile şi 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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PSD + PC 
 

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

Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1144.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 24 000 mii lei,  în 
comuna Trifeşti, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului “Sistem 
integrat de reabilitare a sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare, a 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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crt. 
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Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

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

principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1145.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 18 000 mii lei,  în 
comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului “Sistem 
integrat de reabilitare a sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare, a 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

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

principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1146.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 24 000 mii lei,  în 
comuna Ţibucani, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului “Sistem 
integrat de reabilitare a sistemelor 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

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

de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1147.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 12 000 mii lei,  în 
comuna Ghindăoani, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului “Sistem 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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crt. 
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obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

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

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1148.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 18 000 mii lei,  în 
comuna Timişeşti, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului “Sistem 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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crt. 
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obiectiv 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

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

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1149.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 24 000 mii lei,  în 
comuna Vânători, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului “Sistem 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

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

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1150.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 24 000 mii lei,  în 
comuna Pipirig, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului “Sistem 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

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

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1151.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 18 000 mii lei,  în 
comuna Tarcău, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

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

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1152.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 18 000 mii lei,  în 
comuna Hangu, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

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

obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1153.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei uzate 
în valoare de 18 000 mii lei,  în 
comuna Farcaşa, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

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

obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1154.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Bazin de înot în valoare de 5000 mii 
lei pentru comuna Săbăoani, judeţul 
Neamţ 
 
Sursa de finanţare : din fondurile 
alocate de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
pentru acest obiectiv. 

Comuna are peste 11.000 de 
locuitori. Un număr de peste 3.000 
de elevi învaţă în clasele I - XII. 
Motivaţia constă în dezvoltarea 
armonioasă a acestor tineri. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

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

obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1155.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Oniceni, 
judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-o 
noua Lista sinteza doar in baza unei 
sesiuni de evaluare si selectie 
posibila prin  modificari legislative 
aduse Ghidului operational si 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
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Normelor metodologice la initiativa 
comuna a MDRT si MCPN. 

nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 

1156.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Bozieni, 
judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-o 
noua Lista sinteza doar in baza unei 
sesiuni de evaluare si selectie 
posibila prin  modificari legislative 
aduse Ghidului operational si 
Normelor metodologice la initiativa 
comuna a MDRT si MCPN. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 

1157.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

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

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
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Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-o 
noua Lista sinteza doar in baza unei 
sesiuni de evaluare si selectie 
posibila prin  modificari legislative 
aduse Ghidului operational si 
Normelor metodologice la initiativa 
comuna a MDRT si MCPN. 

118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 

1158.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Pînceşti, 
judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-o 
noua Lista sinteza doar in baza unei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
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sesiuni de evaluare si selectie 
posibila prin  modificari legislative 
aduse Ghidului operational si 
Normelor metodologice la initiativa 
comuna a MDRT si MCPN. 

propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 

1159.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
Boghicea, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-o 
noua Lista sinteza doar in baza unei 
sesiuni de evaluare si selectie 
posibila prin  modificari legislative 
aduse Ghidului operational si 
Normelor metodologice la initiativa 
comuna a MDRT si MCPN. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
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1160.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Bîra, 
judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor  
 
Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul se regaseste în Lista 
Sinteză a obiectivelor de investiţii 
pentru anul 2009 aprobată prin 
Ordinul MDRL nr. 277/28.04.2009 
si va fi promovat in corelare cu 
fondurile alocate obiectivelor noi 
de investitii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 

1161.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Doljeşti, 
judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor  
 
Se propune respingerea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
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PSD + PC amendamentului. 
Obiectivul se regaseste în Lista 
Sinteză a obiectivelor de investiţii 
pentru anul 2009 aprobată prin 
Ordinul MDRL nr. 277/28.04.2009 
si va fi promovat in corelare cu 
fondurile alocate obiectivelor noi 
de investitii. 
 

aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 

1162.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
Bîrgăoani, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
 Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor  
 
Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-o 
noua Lista sinteza doar in baza unei 
sesiuni de evaluare si selectie 
posibila prin  modificari legislative 
aduse Ghidului operational si 
Normelor metodologice, la 
initiativa comuna a MDRT si 
MCPN. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
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capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 

1163.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Văleni, 
judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-o 
noua Lista sinteza doar in baza unei 
sesiuni de evaluare si selectie 
posibila prin  modificari legislative 
aduse Ghidului operational si 
Normelor metodologice, la 
initiativa comuna a MDRT si 
MCPN. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 

1164.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
Războieni, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
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obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

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

ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 

1165.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
Timişeşti, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul se regaseste în Lista 
Sinteză a obiectivelor de investiţii 
pentru anul 2009 aprobată prin 
Ordinul MDRL nr. 277/28.04.2009 
si va fi promovat in corelare cu 
fondurile alocate obiectivelor noi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
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de investitii. Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 

1166.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
Vânători, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul se regaseste în Lista 
Sinteză a obiectivelor de investiţii 
pentru anul 2009 aprobată prin 
Ordinul MDRL nr. 277/28.04.2009 
si va fi promovat in corelare cu 
fondurile alocate obiectivelor noi 
de investitii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 

1167.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

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

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Amendament respins de Comisia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
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Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

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

desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 

1168.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Hangu, 
judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-o 
noua Lista sinteza doar in baza unei 
sesiuni de evaluare si selectie 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
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posibila prin  modificari legislative 
aduse Ghidului operational si 
Normelor metodologice, la 
initiativa comuna a MDRT si 
MCPN. 
 

administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 

1169.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Bicaz 
Chei, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-o 
noua Lista sinteza doar in baza unei 
sesiuni de evaluare si selectie 
posibila prin  modificari legislative 
aduse Ghidului operational si 
Normelor metodologice, la 
initiativa comuna a MDRT si 
MCPN. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 

1170.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul Aşezământ cultural în valoare de Motivaţia: Ridicarea gradului de Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului 1500 mii lei pentru comuna Bicazu 
Ardelean, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

civilizaţie la sat; 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-o 
noua Lista sinteza doar in baza unei 
sesiuni de evaluare si selectie 
posibila prin  modificari legislative 
aduse Ghidului operational si 
Normelor metodologice, la 
initiativa comuna a MDRT si 
MCPN. 
 

amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 

1171.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Tarcău, 
judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
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Obiectivul poate fi cuprins intr-o 
noua Lista sinteza doar in baza unei 
sesiuni de evaluare si selectie 
posibila prin  modificari legislative 
aduse Ghidului operational si 
Normelor metodologice, la 
initiativa comuna a MDRT si 
MCPN. 

mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 

1172.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
Săvineşti, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-o 
noua Lista sinteza doar in baza unei 
sesiuni de evaluare si selectie 
posibila prin  modificari legislative 
aduse Ghidului operational si 
Normelor metodologice, la 
initiativa comuna a MDRT si 
MCPN. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
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urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 

1173.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
Ghindăoani, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-o 
noua Lista sinteza doar in baza unei 
sesiuni de evaluare si selectie 
posibila prin  modificari legislative 
aduse Ghidului operational si 
Normelor metodologice, la 
initiativa comuna a MDRT si 
MCPN. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 

1174.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
Păstrăveni, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
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Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

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

modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 

1175.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Costişa, 
judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul se regaseste în Lista 
Sinteză a obiectivelor de investiţii 
pentru anul 2009 aprobată prin 
Ordinul MDRL nr. 277/28.04.2009 
si va fi promovat in corelare cu 
fondurile alocate obiectivelor noi 
de investitii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
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2 Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 

1176.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Români, 
judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-o 
noua Lista sinteza doar in baza unei 
sesiuni de evaluare si selectie 
posibila prin  modificari legislative 
aduse Ghidului operational si 
Normelor metodologice, la 
initiativa comuna a MDRT si 
MCPN.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 

1177.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Rediu, 
judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
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alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

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

aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 

1178.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Tazlău, 
judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-o 
noua Lista sinteza doar in baza unei 
sesiuni de evaluare si selectie 
posibila prin  modificari legislative 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
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aduse Ghidului operational si 
Normelor metodologice, la 
initiativa comuna a MDRT si 
MCPN. 

către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 

1179.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Icuşeşti, 
judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul se regaseste în Lista 
Sinteză a obiectivelor de investiţii 
pentru anul 2009 aprobată prin 
Ordinul MDRL nr. 277/28.04.2009 
si va fi promovat in corelare cu 
fondurile alocate obiectivelor noi 
de investitii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 

1180.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna Sagna, 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
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judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru acest 
obiectiv. 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-o 
noua Lista sinteza doar in baza unei 
sesiuni de evaluare si selectie 
posibila prin  modificari legislative 
aduse Ghidului operational si 
Normelor metodologice, la 
initiativa comuna a MDRT si 
MCPN. 

1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 

1181.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Alocarea sumei de 1600 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 180, 
în lungime de 2,8 km, com. Văleni, 
jud. Neamţ, subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate cap. 5001; grupa 51; 
articolul 01; alineat 3 
 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DC 180 este 
impracticabil pentru transport  
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
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face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 

1182.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Alocarea sumei de 1250 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 181, 
în lungime de 2,5 km, com. Văleni, 
jud. Neamţ, Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DC 181 este 
impracticabil pentru transport 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

1183.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Alocarea sumei de 2500 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 21, în 
lungime de 5,0 km, com. Păstrăveni, 
jud. Neamţ, Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DC 21 este impracticabil 
pentru transport 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

1184.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Alocarea sumei de 2500 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 127, 
în lungime de 5,0 km, com. Piatra 
Şoimului, jud. Neamţ, subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DC 127 este 
impracticabil pentru transport 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

1185.  Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune  alocarea unei sume de 
către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, prin 
Programul de construire aşezăminte 
culturale, pentru următoarul obiectiv 
de investiţii: 
*Reabilitare Cămin Cultural sat 
Pitulaţi, jud. Brăila cu suma de 427 
mii lei, Cod obiectiv 23 – Programul 
de construire aşezăminte culturale 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Pentru acest obiectiv sunt necesare 
lucrări de reabilitare, astfel încât 
acest spaţiu să devină adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
acestei localităţi. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
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Guvernului 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa 
 

propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1186.  Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune  alocarea unei sume de 
către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, prin 
Programul de construire aşezăminte 
culturale, pentru următoarul obiectiv 
de investiţii: 
* Reabilitare Cămin Cultural sat  
Batogu, comuna Cireşu, cu suma de 
250 mii lei  
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Pentru acest obiectiv sunt necesare 
lucrări de reabilitare, astfel încât 
acest spaţiu să devină adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
acestei localităţi. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
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Autor: deputat PNL Diana Tuşa 

către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 - Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1187.  Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune  alocarea unei sume de 
către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, prin 
Programul de construire aşezăminte 
culturale, pentru următoarul obiectiv 
de investiţii: 
 
* Reabilitare Cămin Cultural 
Scărlăteşti, comuna Cireşu, jud. 
Brăila cu suma de 250 mii lei 
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Pentru acest obiectiv sunt necesare 
lucrări de reabilitare, astfel încât 
acest spaţiu să devină adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
acestei localităţi. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
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Autor: deputat PNL Diana Tuşa 
 

Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 - Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1188.  Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune  alocarea unei sume de 
către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, prin 
Programul de construire aşezăminte 
culturale, pentru următoarul obiectiv 
de investiţii: 
 
* Reabilitare Cămin Cultural  sat 
Vultureni, comuna Cireşu, jud. 
Brăila cu suma de 250 mii lei  
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa 
 

Pentru acest obiectiv sunt necesare 
lucrări de reabilitare, astfel încât 
acest spaţiu să devină adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
acestei localităţi. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 - Sursa de finanţare nu poate  
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 fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1189.  Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune  alocarea unei sume de 
către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, prin 
Programul de construire aşezăminte 
culturale, pentru următoarul obiectiv 
de investiţii: 
* Reabilitare si extindere Cămin 
Cultual  Comuna Mircea Vodă,  jud. 
Brăila cu suma de 800 mii lei 
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa 

Pentru acest obiectiv sunt necesare 
lucrări de reabilitare, astfel încât 
acest spaţiu să devină adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
acestei localităţi. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 - Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1190.  Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune  alocarea unei sume de 
către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, prin 
Programul de construire aşezăminte 
culturale, pentru următoarul obiectiv 
de investiţii: 
* Reabilitare Cămin Cultural Radu 
Negru, municipiul Brăila, jud. Brăila 
cu suma de 1.500 mii lei. 
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa 

Pentru acest obiectiv sunt necesare 
lucrări de reabilitare, astfel încât 
acest spaţiu să devină adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
acestei localităţi. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 - Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1191.  Anexa 3/15/ 29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune alocarea sumei de 2.325, 
458 mii lei penrru finanţarea 
obiectivului de investiţii- 
Modernizare staţie de epurare din 
municipiul Topliţa, Jud. Harghita. 
Cod obiectiv 18 
Sistem integrat  de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare precum si a statiilor de 
tratare  a apei potabile  si a apei uzate 
- A 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Reginale şi 
Turismului pe anul 2010 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa 

Suma solicitată reprezintă cota de 
cofinanţare, necesară finalizării 
obiectivului menţionat. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1192.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune alocarea sumei de  1.076, 
652 mii lei pentru construcţia de 
locuinţe sociale ( 35 de apartamente) 
în Municipiul Topliţa, str. Târgului, 
Jud. Harghita la titlul VI  Transferuri 
între unităţi ale administraţie publice 
Art. 02, alin. 04, Programul pentru  
construcţii de locuinţe şi săli de sport 

Suma solicitată este necesară pentru 
finalzarea acestui obiectiv de 
investiţii. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului se 
face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Reginale şi 
Turismului pe anul 2010 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa 

Deputaţilor 
 

2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului.â 
4. Sursa de finanţare nu poate        
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
 
 

1193.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune alocarea sumei de 849 
mii lei  pentru construcţia de locuinţe 
sociale în municipiul Topliţa, str. 
Corbului, Jud. Harghita, la Titlul VI  
Transferuri între unităţi ale 
administraţie publice Art. 02, alin. 04 
Programul pentru   construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pe anul 2010 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa 

Este nevoie de asigurarea unui 
nivel de trai decent categoriilor 
sociale defavorizate. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului se 
face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
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locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului.â 
4. Sursa de finanţare nu poate        
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
 
 

1194.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune alocarea sumei de 2.544 
mii lei   pentru construcţia de 
locuinţe sociale în municipiul 
Topliţa, str. V. Babeş,  Jud. Harghita, 
la Titlul VI  Transferuri între unităţi 
ale administraţie publice Art. 02, 
alin. 04 Programul pentru  
construcţii de locuinţe şi săli de sport 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pe anul 2010 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa 

Este nevoie de asigurarea unui 
nivel de trai decent categoriilor 
sociale defavorizate. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului se 
face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului.â 
4. Sursa de finanţare nu poate        
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fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
 
 

1195.  Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune alocarea sumei de 
686,127 mii lei pentru amenajare 
Sală de Spectacole în Municipiul 
Topliţa, jud Harghita. 
Cod obiectiv 23 Programul 
construire aşezăminte culturale 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pe anul 2010 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa 

Suma este necesară pentrui 
continuarea obiectivului de 
investiţii menţionat, astfel încât 
locuitorii municipiului Topliţa să 
dispună de un spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu 
exista temei legal pentru 
finantarea acest cheltuieli din 
bugetul MDRT. 

1196.   Anexa 3/15, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

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

Se solicită admiterea 
amendamentului  pentru realizarea 
Strandului Termal Neptun din 
Municipiul Arad - construire 
pasarelă. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu 
poate          fi avută în 
vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                
nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se 
repartizează unor 
Ordonatori principali de 
credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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la dispoziţia guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L: Boghicevici 
Claudia 
 

neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului 
bugetar.  

     
 

1197.   Anexa 3/15, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Titlul VI. Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice 
Titlul 51; Articol 02; Alineat 21 
PÂRTIE DE SCHI „BELVEDERE” 
CEAHLĂU, în valoare de 42 000 lei, 
în comuna Ceahlău, jud. Neamţ 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: Dezvoltarea zonei 
turistice în staţiunea Durău, com. 
Ceahlău, jud. Neamţ 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu se 
specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea 
sursei de finantare”. 
 

1198.  Anexa 3/15/02-Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
             

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

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestor drumuri satesti având în 
vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1199.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
 

Alocarea sumei de 3000 mii lei, la 
Capitolul 5001 art.02 alin.03 Titlul 
VI Transferuri între unităţile 
administraţiei publice pentru 
modernizarea şi astfaltarea străzilor 
Crişului, Fundătura Sasu Gheorghe, 
Fundătura Ialomiţa, strada Someş, 
Strada Târnavei, strada Sirenei, 
strada Jandarmeriei, strada 

Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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Dânboviţei, Prelungirea Munţii tatra, 
strada Oltului, strada Abrud, 
Fundătura Gării din municipiul 
Constanţa. 
 
Iniţiator: Brătianu Matei - Deputat 
PSD 

vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 
 

1200.  Anexa 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local suma de 500.000 lei, la 

Motivaţie: DC55  face legătura 
între centrul administrativ şi DN2A 
şi este vital pentru dezvoltarea 
localităţii, el asigurând şi funcţia de 
dig de protecţie pentru malul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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Capitolul 5001 Titlul 51 Articolul 02 
Alineatul 03 Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate  pentru obiectivul 
„Înfiinţare drum comunal DC 55” 
către comuna Gheorghe Lazăr, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Sursă de finanţare: Fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - Deputat 
PSD 

lacului Iezer, fiind degradat în 
prezent. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1058 -

urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1201.  Anexa 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local suma de 300.000 lei la 
Capitolul 5001 Titlul 51 Articolul 02 
Alineatul 03 Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate pentru obiectivul 
„Amenajare şi pietruire drumuri 
comunale”, către comuna Valea 
Ciorii, judeţul Ialomiţa. 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - Deputat 
PSD 

Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
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prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

1202.  Anexa 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local suma de 60.000 lei la Capitolul 
5001 Titlul 51 Articolul 02  
Alineatul 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate  pentru „Îmbrăcăminte 
bituminoasă uşoară pe drumurile 
vicinale ale comunei Mărculeşti pe o 
lungime de 4500m”, către comuna 
Mărculeşti, judeţul Ialomiţa. 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - Deputat 
PSD 

Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
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suma de 321,0 mil lei 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

1203.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
 
 

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

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT. 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
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lucrările necesare. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

1204.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
 

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

Iluminatul public este necesar 
pentru toate cartierele din 
Municipiul Slobozia. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT. 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

1205.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
 

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

Necesar pentru încălzirea populaţiei 
şi prepararea hranei. Municipiul 
Slobozia este cea mai mare 
localitate din judeţul Ialomiţa (peste 
50.000 locuitori) şi este reşedinţa 
judeţului Ialomiţa. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT. 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
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1206.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

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

Necesar pentru încălzirea populaţiei 
şi prepararea hranei. Municipiul 
Slobozia este cea mai mare 
localitate din judeţul Ialomiţa (peste 
50.000 locuitori) şi este reşedinţa 
judeţului Ialomiţa. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT. 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

1207.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

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

Pentru menţinerea activităţii 
economice a municipiului Slobozia, 
municipiul Slobozia a demarat, în 
asociere cu Patronatul 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din 
judeţul Ialomiţa, proiectul privind 
realizarea unei platforme 
industriale. 
Proiectul este în fază de început, iar 
costurile implementării sunt de cca. 
16,7 milioane lei. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT. 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

1208.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de 
90.000 lei pentru obiectivul 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu exista temei legal pentru 
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 „Extindere reţea de iluminat public 
în comuna Mărculeşti”, către comuna 
Mărculeşti, jud. Ialomiţa. 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - Deputat 
PSD 
 

 
 Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT. 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

1209.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

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

Investiţie necesară pentru 
asigurarea de energie electrice către 
populaţie. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT. 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

1210.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

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

Pentru terminarea lucrarilor la acest 
obiectiv este necesara suma de 
1348 mii lei 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
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modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

1211.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

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

Suma necesara pentru finalizarea 
lucrarilor este de 300 mii lei 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrcat nu 
exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT. 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

1212.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Punte auto-pietonala Mateiesti peste 
raul Tazlau .Obiectiv calamitat in 

Suma necesara pentru finalizarea 
acestui obiectiv este de 428 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrcat nu 
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Turismului vara anului 2005 pentru care nu s-au 
mai primit fonduri pentru finalizare 
 
Iniţiator: Iulian Iancu - Deputat PSD 
 
 

 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT. 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

1213.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

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

Suma necesara pentru continuarea 
lucrarilor este de 618 mii lei 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

1214.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

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

Suma necesara pentru realizarea 
obiectivului este de 5044 mii lei 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare 

1215.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

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

Suma necesara pentru realizarea 
obiectivelor amintite este de 3500 
mii lei 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: Nu se 
specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea 
sursei de finantare 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestr cheltuieli din 
bugetul MDRT 

1216.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

-Sala Sport  scoala centru Asau  
10000 RON                 
-Camin Cultural  Bartea  
15000 RON 
 

Nu  exista sala de sport 
 
Nu exista Camin Cultural 
 
Amendament respins de Comisia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
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Iniţiator: Iulian Iancu - Deputat PSD 
 

economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare 

1217.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr. 3/15,  cu suma 
de 1.000.000 RON pentru:  
Constructie Camin Cultural Beresti 
Tazlau, judeţul Bacău 
 
Reabilitare Cămin Cultural Enăcheşti 
– acoperiş; grupuri sanitare. Valoare 
: 200.000 lei. 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru construirea 
acestui edificiu, Proiectul fiind 
declarat eligibil în cadrul 
Programului Naţional de construire 
de aşezăminte culturale în mediul 
rural cu un punctaj  de 98p. din 
100p. posibile. Mentionam ca in 
comună, cu o populatie de 6.000 
locuitori nu este nici un CAMIN 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
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Amenajare pod din beton armat, 
podete tubulare si punte pietonala, 
comuna Beresti Tazlau – ORD. 7 
Valoare:  250.000 lei 
 
Iniţiator: Iulian Iancu - Deputat PSD 
 

CULUTRAL FUNCŢIONAL, 
chiar dacă  satul Tescani face parte 
din această comună. 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului. 
 
- Au fost demarate lucrrări de 
reabilitare prvind consolidarea 
clădirii în anul 2009. 
 
Lucrare executata in prop. de 90%. 
Fondurile solicitate sunt necesare 
pentru finalizarea investitiei. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

1218.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Extindere şcoală cu centrală termică 
sat Cucuieţi judeţul Bacău. 
Suma necesară pentru finalizarea 
lucrărilor 169 mii lei. 
 
Iniţiator: Iulian Iancu - Deputat PSD 
 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de şcolarizare a elevilor 
satului. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
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1219.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

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

Se solicită admiterea 
amendamentului, avand in vedere 
urgenta demararii lucrarilor de 
balastare ca urmare a starii de 
degradare a drumurilor din 
localitate. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Program inceput in 2009 si a fost 
decontata suma de 500 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1220.  Anexa nr.3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

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

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
Dezvoltarea şi modernizarea 
Aeroportului Internaţional Iaşi 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
 
 
 
 
  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere intrucat din FND 
se aloca sume ordonatorilor 
pcincipali de credite pe baza de 
hotărâri ale Guvernului. 
 

1221.  Anexa nr.3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII 
Sistem centralizat cu alimentare cu 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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apă, canalizare menajeră şi staţie de 
epurare în satele Saelele şi Pleaşov, 
comuna Sacelele Jud. Teleorman- 
Extindere 
 
Suma alocată: 9.220 mii lei 
 
Senator Mihăilescu Petru Şerban - 
PSD+PC 
Deputat Băniciou Nicu - PSD+PC 
Deputat Robert Negoiţă - PSD+PC 
 

Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului “Sistem 
integrat de reabilitare a sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare, a 
staţiilor de tratare a apei potabile şi 
staţiilor de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţie de până la 
50.000 de locuitori” se 
implementeză în perioada 2007-
2011, în 59 de localităţi (sub-
proiecte) din 10 judeţe ale ţării: 
Bihor, Bistriţa Năsdăud, Călăraşi, 
Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, 
Harghita, Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, 
ratificat prin Legea nr.224/2007 cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Lista localităţilor în care 
se implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi extinsă, 
fiind negociată şi aprobată de bancă 
fiind parte integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1222.  Anexa nr.3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la Ministerul 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
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Turismului ATEGORIEI DE INVESTITII 
Sistem centralizat de alimentare cu 
apă în comuna Izvoarele, Jud. 
Teleorman şi Sistem centralizat de 
canalizare ape uzate menajere în 
comuna Izvoarele, jud. Teleorman 
 
Suma alocată: 10688,472 mii lei 
 
Senator Mihăilescu Petru Şerban - 
PSD+PC 
Deputat Băniciou Nicu - PSD+PC 
Deputat Robert Negoiţă - PSD+PC 
 

Dezvoltării Regionale 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Prima etapă a Programului “Sistem 
integrat de reabilitare a sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare, a 
staţiilor de tratare a apei potabile şi 
staţiilor de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţie de până la 
50.000 de locuitori” se 
implementeză în perioada 2007-
2011, în 59 de localităţi (sub-
proiecte) din 10 judeţe ale ţării: 
Bihor, Bistriţa Năsdăud, Călăraşi, 
Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, 
Harghita, Mureş, Tulcea, Vaslui, 
conform Acordului Cadru de 
Împrumut încheiat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, 
ratificat prin Legea nr.224/2007 cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Lista localităţilor în care 
se implementează Programul în 
prima etapă nu mai poate fi extinsă, 
fiind negociată şi aprobată de bancă 
fiind parte integrantă a acordului de 
împrumut. 
 

finanţare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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1223.  Anexa nr.3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

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

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Nu s-a putut identifica programul 
care sa finanteze acest obiectiv. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1224.  Anexa nr.3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

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

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Nu s-a putut identifica programul 
care sa finanteze acest obiectiv. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1225.  Anexa nr.3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII 
Extindere reţea apă potabilă Str. 
Oltului, tronson partea dreaptă Turnu 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 
Amendament respins de Comisia 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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Măgurele, Jud. Teleorman  
 
Suma alocată: 1600 mii lei 
 
Senator Mihăilescu Petru Şerban – 
PSD+PC 
Deputat Băniciou Nicu – PSD+PC 
Deputat Robert Negoiţă – PSD+PC 

economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Nu s-a putut identifica programul 
care sa finanteze acest obiectiv. 

obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1226.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Transfer către Primăria Comunei 
Prejmer – Judeţul Braşov a Sumei de 
20.750 mii lei, pentru: 
 
Continuarea lucrărilor la proiectul de 
„Proiectare integrală (VI etape) si 
execuţie etapa I – Sistem pachetizat 
reţele utilităţi şi branşamente la toţi 
consumatorii pentru: alimentare cu 
apă, canalizare, canalizare ape 
menajere, canalizare ape pluviale.”   
 
„Proiectare Staţie de epurare în 
sistem modular (3 module) şi 
execuţie Staţie epurare Modul 1 
inclusiv punere în funcţiune.” 
 
Sursa:  Bugetul global aprobat pentru 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Senator Titus Corlăţean – PSD+PC 
 

Lucrări începute în anul 2007 au 
nevoie de susţinerea finanţării din 
bugetul de stat pentru a fi finalizate 
în anul 2010.  
În luna ianuarie 2009 lucrările au 
fost întrerupte datorită lipsei de 
finanţare. Având în vedere că 
proiectul deserveşte 4 comune şi 12 
sate aparţinătoare, precum şi Parcul 
Industrial Prejmer (110 firme), 
generator a 15.000 locuri de muncă, 
se impun de urgenţă alocări 
bugetare corespunzătoare pentru 
finalizarea proiectului, în condiţiile 
în care conturile Primăriei Comunei 
Prejmer sunt blocate. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Nu s-a putut identifica programul 
care sa finanteze acest obiectiv. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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1227.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Alocarea sumei de 3.200 mii lei 
pentru modernizarea drumului 
comunal DC 49 Buzăiel – Vama 
Buzăului, Judeţul Braşov, grupa 
7006/titlul01/ 51/articol 02/alineat 03  
Subvenţii de la bugetul de stat pentru 
finanţarea programului de pietruire a 
drumurilor comunale         
       
Sursa de finanţare: Anexa 3/15 / 29  
Bugetul global aprobat pentru 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului.  
 
Senator Titus Corlăţean, PSD+PC 

Drumul comunal DC 49 Buzăiel 
este singura legătură între satul 
Buzăiel şi Vama Buzăului. Întrucât 
drumul este amplasat într-o zonă 
muntoasă cu condiţii meteorologice 
specifice caracterizată prin ploi şi 
ninsori abundente, temperaturi 
scăzute, precum şi cu perioade 
lungi ce îngheţ-dezgheţ, degradarea 
drumului este favorizată şi de 
aceste elemente. 
Împietruirea existentă se menţine 
foarte dificil, aşa încât apar foarte 
frecvent gropi şi bălţi, ceea ce face 
dificil accesul vehiculelor şi 
pietonilor. 
Realizarea acestui proiect duce la 
facilitarea accesului către 
exploatările forestiere, la 
dezvoltarea legăturilor social-
economice cu Vama Buzăului dar 
mai ales la dezvoltarea turismului. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Modernizarea drumului comunal 
DC 49 Buzăiel – Vama Buzăului, 
Judeţul Braşov ESTE CUPRINSA 
IN PROGRAM. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
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In anul 2009 a fost decontata suma 
de 1.600.000 lei. 

1228.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Alocarea sumei de 5.000.000 lei 
pentru  repararea şi modernizarea 
străzilor din municipiul Orăştie, 
judeţul Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Datorită deteriorării şi lipsei de 
investiţii, străzile municipiului 
Orăştie necesita lucrări urgente de 
reparatii şi modernizare. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1229.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Alocarea sumei de 500.000 lei pentru 
extindere canalizare menajeră strada 
Tîrgului Moţilor din municipiul 
Orăştie, judeţul Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Extinderea retelei de canalizare 
menajeră in această zona creeaza 
premisele realizarii unei etape 
importante in directia protectiei 
mediului si de respectare a 
normelor privind sanatatea publica. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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1230.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Alocarea sumei de 500.000 lei pentru 
extindere canalizare menajeră strada 
Gării din municipiul Orăştie, judeţul 
Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Extinderea retelei de canalizare 
menajeră in această zona creeaza 
premisele realizarii unei etape 
importante in directia protectiei 
mediului si de respectare a 
normelor privind sanatatea publica. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1231.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Alocarea sumei de 6.965.451,21 lei 
pentru planul integrat de dezvoltare 
urbană a municipiului Lupeni, jud. 
Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 

Acest proiect se află în stadiul de 
evaluare tehnică şi financiară. 
Programul de dezvoltare urbană 
cuprinde: 
- Reabilitare palat Cultural Minerul, 
valoarea totală fiind de 
8.761.300,34 lei, contribuţia 
primăriei Lupeni fiind de 
2.380.363,01 lei. 
- Sistem de supraveghere video 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
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Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

urbană, valoarea totală fiind de 
752.211,78 lei, contribuţia 
primăriei Lupeni fiind de 
167.697,90 lei. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1232.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Alocarea sumei de 33.573.397,64 lei 
pentru reabilitare şi modernizare 
străzi urbane, poduri şi şosea de 
centură în municipiul Lupeni, judeţul 
Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

Proiect inclus în lista de rezervă 
aferentă domeniului major de 
intervenţie 2.1 POR. Contribuţia 
primăriei Lupeni fiind de 
571.422,42 lei, valoarea totală a 
proiectului este de 34.144.820,06 
lei. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1233.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Alocarea sumei de 157.914.400 lei 
pentru Dezvoltarea Staţiunii 
Turistice Straja Lupeni, jud. 
Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

Proiect depus la Direcţia 
Dezvoltare Turistică, contribuţia 
primăriei municipiului Lupeni este 
de 39.478.600 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 197.393.000 lei. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1234.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Alocarea sumei de 714.423lei pentru 
reabilitarea şi modernizarea Bloc D1, 
Str. Tineretului, municipiul Lupeni, 
jud. Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Există studiu de fezabilitate 
pentru acest proiect, contribuţia 
primăriei municipiului Lupeni este 
de 479.343 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 1.193.766 lei. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1235.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Alocarea sumei de 714.423lei pentru 
reabilitarea şi modernizarea Bloc 
B10, Sc.1, Str. Tineretului, 
municipiul Lupeni, jud. Hunedoara. 
 

Există studiu de fezabilitate 
pentru acest proiect, contribuţia 
primăriei municipiului Lupeni este 
de 479.343 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 1.193.766 lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
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Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1236.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Alocarea sumei de 714.423lei pentru 
reabilitarea şi modernizarea Bloc M1 
– Sc.1, Str. Viitorului, municipiul 
Lupeni, jud. Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

Există studiu de fezabilitate 
pentru acest proiect, contribuţia 
primăriei municipiului Lupeni este 
de 479.343 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 1.193.766 lei. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Sursa de finanţare nu poate  
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fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1237.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Alocarea sumei de 280.000 lei  
pentru modernizare strada Traian 
Vuia, municipiul Deva, jud. 
Hunedoara. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Venituri insuficiente la bugetul 
local pentru realizarea acestui 
proiect. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1238.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Alocarea sumei de 730.000 lei  
pentru modernizare strada Nicolae 
Grigorescu, municipiul Deva, jud. 
Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Venituri insuficiente la bugetul 
local pentru realizarea acestui 
proiect. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1239.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Alocarea sumei de 895.000 lei  
pentru modernizare Uliţa Mare 
Cristur, municipiul Deva, jud. 
Hunedoara. 
 

Venituri insuficiente la bugetul 
local pentru realizarea acestui 
proiect. 
 
Amendament respins de Comisia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1240.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Alocarea sumei de 500.000 lei  
pentru modernizare strada 
Mureşului, municipiul Deva, jud. 
Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

Venituri insuficiente la bugetul 
local pentru realizarea acestui 
proiect. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
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potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1241.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Alocarea sumei de 3.000.000 lei  
pentru realizarea Complex Aqua 
Land - Bazine de înot şi Agrement - 
Stadion Cetate Deva, jud. 
Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

Venituri insuficiente la bugetul 
local pentru realizarea acestui 
proiect. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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şi completările ulterioare. 
1242.  Anexa nr.3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

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

Din valoarea totală a proiectului de 
1.116.597 lei, 651.597 lei 
reprezintă contribuţia proprie 
(cofinanţarea) şi 465.000 lei 
reprezintă valoarea cererii de 
finanţare aprobată prin HG 
1524/2008 necesară demarării 
proiectului; au fost înaintate toate 
documentele solicitate, a fost 
organizată licitaţia pe SEAP, şi a 
fost atribuită. Precizăm că în 
comună nu mai există bază 
sportivă, fostul teren de fotbal fiind 
câştigat în instanţă ca urmare a unei 
cereri de retrocedare. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1243.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Alocarea sumei de 525.000 lei  
pentru realizarea Bază Sportivă 
Geoagiu, judeţul Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

Contribuţia primăriei Geoagiu este 
de 194.097 lei, valoarea totală a 
proiectului este de 719.097 lei. 
Sursa de finantare: 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1244.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Alocarea sumei de 3.000.000 lei 
pentru amenajarea Construcţie Sală 
de Sport, comuna Băcia, judeţul 
Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Construcţia unei Săli de Sport este 
necesară pentru creşterea  calitătii  
vieţii sociale şi sănătăţii locuitorilor 
acestei comune. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1245.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Poziţia 26, jud. Maramureş 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Maramureş, 
cu 25.646 mii lei pentru obiectivele:  
realizarea reţelei de alimentare cu 
apă în comuna Călineşti, Groşii 
Ţiblejului, Poienile Izei, Repedea, 
Şişeşti, Valea Chioarului şi Copalnic 
Mănăştur, judeţul Maramureş, cu 
suma de 13.368 mii lei ; 
realizarea reţelei de canalizare Baia 
Sprie, Borşa, Ardusat, Dumbrăviţa, 
Ocna Şugatag, Vişeul de Sus, Coaş, 
judeţul Maramureş, cu suma de 
12.278 mii lei 
 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, Deputat PNL 
Liviu Titus Pasca, senator PNL 
 

In prezent este demarata procedura 
de refacere a studiului de 
fezabilitate. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi  sunt necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare de care vor beneficia  
locuitorii acesteia 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
- Sursa de finanţare nu poate         
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fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
 

1246.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Pozitia 26 Maramures 
Se propune suplimentarea sumei 
prevazute pentru judetul Maramures 
cu suma de 1.100 mii lei pentru 
urmatoarele investitii: aductiuni de 
apa prin Programul Solell Boneh in 
localitatile Stramtura si Barsana 
 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL  
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 

In prezent este demarata procedura 
de refacere a studiului de 
fezabilitate. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi  sunt necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare de care vor beneficia  
locuitorii acesteia 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1247.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

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

In prezent este demarata procedura 
de refacere a studiului de 
fezabilitate. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi  sunt necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare de care vor beneficia  
locuitorii acesteia 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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Liviu Titus Pasca, Senator PNL Deputaţilor principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1248.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Cămin cultural Nimăieşti, comuna 
Curatele, judeţul Bihor 
PROGRAMUL CONSTRUIRE 
ASEZAMINTE CULTURALE 
 
 
Senator Petru Filip PDL 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-o 
noua Lista sinteza doar in baza unei 
sesiuni de evaluare si selectie 
posibila prin  modificari legislative 
aduse Ghidului operational si 
Normelor metodologice, la 
initiativa comuna a MDRT si 
MCPN.  
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 

 
 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
. 

1249.  Anexa nr.3/15/29 Se propune introducerea unui nou Se propune respingerea  
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

obiectiv de investiţii:Fişă obiectiv de 
investiţii „Reabilitare, modernizare şi 
utilare Cămin Cultural, comuna 
Topolog, judeţul Tulcea”, cu suma 
de 2.000 mii lei. 
Programul construire aşezăminte 
culturale 
 
Senator Belacurencu Trifon – 
PSD+PC 
 

amendamentului. 
Obiectivul poate fi cuprins intr-o 
noua Lista sinteza doar in baza unei 
sesiuni de evaluare si selectie 
posibila prin  modificari legislative 
aduse Ghidului operational si 
Normelor metodologice, la 
initiativa comuna a MDRT si 
MCPN. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
. 

1250.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de 
392.000 lei pentru obiectivul 
„Eficientizarea şi modernizarea 
sistemului de iluminat public în 
comuna Săveni”, către comuna 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1.Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT. 
2 Nu se specifica sursa de 
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Săveni, jud. Ialomiţa. 
 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - Deputat 
PSD 
 

de minimă civilizaţie. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
. 

1251.  Anexa nr.3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reabilitarea sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare 
suma de 63.000 lei, pentru 
„Extindere reţea de canalizare în 
comuna Mărculeşti” către comuna 
Mărculeşti, jud. Ialomiţa, Cod 
obiectiv 18 – „Sistem Integrat De 
Reabilitare A Sistemelor De 
Alimentare Cu Apa Si Canalizare 
Precum Si A Statiilor De Tratare A 
Apei Potabile Si A Apei Uzate” – A 
(Obiective / proiecte de investiţii în 
continuare)  
Iniţiator: Marian Neacşu - Deputat 
PSD 
 
 

Investiţie necesară pentru sănătatea 
populaţiei şi protecţia mediului. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1252.  Anexa nr.3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reabilitarea sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare 
suma de 100 mii lei, pentru 
„Finalizarea lucrărilor la staţia de 
apă” către comuna Ograda, jud. 
Ialomiţa, Cod obiectiv 18 – „Sistem 
Integrat De Reabilitare A Sistemelor 

Investiţia trebuie finalizată pentru a 
fi dată în folosinţă. Există riscul 
degradării investiţiei prin trecerea 
timpului.  
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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De Alimentare Cu Apa Si Canalizare 
Precum Si A Statiilor De Tratare A 
Apei Potabile Si A Apei Uzate” – A 
(Obiective / proiecte de investiţii în 
continuare). 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - Deputat 
PSD 

industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1253.  Anexa nr.3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reabilitarea sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare 
suma de 300 mii lei pentru 
„Extinderea reţelei de alimentare cu 
apă” către Comuna Ograda, jud. 
Ialomiţa, Cod obiectiv 18 – „Sistem 
Integrat De Reabilitare A Sistemelor 
De Alimentare Cu Apa Si Canalizare 
Precum Si A Statiilor De Tratare A 
Apei Potabile Si A Apei Uzate” – A 
(Obiective / proiecte de investiţii în 
continuare) 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - Deputat 
PSD 
 

Motivaţie: Este necesară finalizarea 
investiţiei pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate până 
în prezent. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1254.  Anexa nr.3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

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

Investiţia este necesară pentru 
finalizarea proiectului în 
continuare. 
Proiect finan�at prin HG 577/1997 
prin Subprogramul de alimentare cu 
apă a satelor. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
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obiectiv 18 – „Sistem Integrat De 
Reabilitare A Sistemelor De 
Alimentare Cu Apa Si Canalizare 
Precum Si A Statiilor De Tratare A 
ApeiPotabile Si A Apei Uzate” – A 
(Obiective / proiecte de investiţii în 
continuare) 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - Deputat 
PSD 
 
 

Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1255.  Anexa nr.3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reabilitarea sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare 
suma de 60 mii lei pentru „Rigole de 
beton pavate cu dale” în comuna 
Mărculeşti, jud. Ialomiţa, Cod 
obiectiv 18 – „Sistem Integrat De 
Reabilitare A Sistemelor De 
Alimentare Cu Apa Si Canalizare 
Precum Si A Statiilor De Tratare A 
Apei Potabile Si A Apei Uzate” – A 
(Obiective / proiecte de investiţii noi)
 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - Deputat 
PSD 
 

Sumă necesară pentru proiect 
tehnic şi detalii de execuţie. 
Investiţie necesară pentru 
eliminarea apelor pluviale şi 
protejarea locuinţelor populaţiei. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1256.  Anexa nr.3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

 Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru construcţii săli de 
sport suma de 108 mii lei pentru 
„Bază sportivă multifuncţională în 

Proiect finan�at prin OG 7/2006 – 
Programul de înfiin�are a unor 
baze sportive în mediul rural. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
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satul Cosâmbeşti, judeţul Ialomiţa” 
către comuna Cosâmbeşti, jud. 
Ialomiţa, Cod Obiectiv 16 „Program 
Constructii Sali De Sport- A” 
(Obiective/Proiecte de investiţii în 
continuare) 
 
Sursa de Finantare: Suma 
repartizată reprezintă cofinanţarea 
locală 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - Deputat 
PSD 
 

Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor. 
 

Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate         
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
 

1257.  Anexa nr.3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru construcţii săli de 
sport suma de 500 mii lei pentru 
„Baza sportivă tip II” către comuna 
Gheorghe Lazăr, jud. Ialomiţa, Cod 
Obiectiv 16 „Program Constructii 
Sali De Sport- A” 
(Obiective/Proiecte de investiţii în 
continuare) 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - Deputat 
PSD 

Obiectiv necesar pentru activităţi de 
recreere a populaţiei şi stabilirea 
tinerilor în mediul rural. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
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 obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 
4. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”  
 

1258.  Anexa nr.3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru bazine de înot suma de 
1500 mii de lei pentru „Bazin de înot 
sportiv municipal” către Mun. 
Slobozia, jud. Ialomiţa, Cod Obiectiv 
20 „Programul Bazine De Inot - A” 
(Obiective/Proiecte de investiţii în 
continuare) 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - Deputat 
PSD 
 

Mun. Slobozia - deşi este reşedinţa 
judeţului Ialomiţa - nu are un bazin 
de înot sportiv. 
Obiectivul este necesar pentru 
activităţi de recreere a cetăţenilor 
din reşedinţa de judeţ. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
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propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 
4. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”  
 

1259.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 8.400 mii lei 
a sumei propuse a fi alocată de la 
bugetul de stat în 2010, pentru 
constructia unui bazin de inot/polo in 
Municipiul Iasi,  Cod obiectiv 21 
Fişa obiectivului de investiţii 
„Programul bazine de înot – B” 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului. 
 
Autori: Deputat Anghel Stanciu   
               Deputat Nicolae Răţoi  

Municipiul Iasi este singurul oras 
mare din tara care nu detine un 
bazin de inot, atit pentru pregatirea 
sportivilor din sistemul de 
invatamint specializat (scoli si 
universitati cu program sportiv), cit 
si pentru sustinerea educatiei fizice, 
in general. 
 

Se propune respingerea întrucât : 
-  Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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               Deputat Vasile Mocanu–  
Partidul Social Democrat 
 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Programul bazine 
de înot”, cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 

1260.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 2.400 mii lei 
a sumei propuse a fi alocată de la 
bugetul de stat în 2010, pentru 
reabilitarea clădirii Muzeului 
Municipal  Iaşi (Str. Zmeu, nr. 3). 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului. 
 
Autori: Deputat Anghel Stanciu   
               Deputat Nicolae Răţoi  
               Deputat Vasile Mocanu–  
Partidul Social Democrat 

Reabilitarea clădirii Muzeului 
Municipal Iaşi din Strada Zmeu nr. 
3 este foarte importanta pentru 
dezvoltarea din punct de vedere 
turistic a Municipiului Iasi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

1261.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 170 mii lei 
pentru  
Poduri peste pârâul Valea Albă din 
satele Arămoaia şi Tupilaţi - Cod 
obiectiv 18. 
 

Obiectivul de investiţie a fost 
aprobat prin OG nr. 7/2006. Suma 
aprobată: 1.957 mii lei; suma 
primită: 1.787 mii lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Victor Surdu  

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.. 
2. Suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 

1262.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 200 mii lei 
pentru  
Grădiniţa sat Tupilaţi, pentru 
finalizarea investiţiei, jud. Neamţ - 
Obiectiv: proiect în continuare,  
necuprins în proiectul de buget 
 
 Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD Victor Surdu  

Obiectivul de investiţie a fost 
aprobat prin HG. nr. 919/2007. 
Suma aprobată a fost 1.200 mii lei.; 
suma primită a fost de 1.000 mii lei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

1263.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune: 
- Alocarea sumei de 6.300 mii lei 
pentru: Reţea de apă şi canalizare în 
satele Hodora şi Bahlui, Cotnari, 
judeţul Iaşi,  
- Alocarea sumei de  1.000 mii lei 
pentru: Construirea Staţiei de epurare 
a apei în Tg. Frumos, amenajare şi 
reabilitare canalizare, jud. Iaşi 
- Alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru: Încheierea finanţării 
Proiectului de canalizare pentru sat 
Strunga, judeţul Iaşi 
 
 Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD+PC Vasile 
Mocanu  

Ordonanţa Guvernului nr.7/2007 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

1264.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune repartizarea în cadrul 
sumei alocate pentru construire de 
aşezăminte culturale suma de 300 
mii lei pentru „Reabilitare 
Cinematograf GALAX”. 
Cod Obiectiv 23 
„PROGRAMUL CONSTRUIRE 
ASEZAMINTE CULTURALE” –A 
Obiective/proiecte de investiţii în 
continuare 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat PSD+PC Marian 
Neacşu  

Municipiul Slobozia nu are o casă 
de cultură aflată în proprietate 
publică, în care să se desfăşoare 
activităţile specifice unui 
municipiu-reşedinţă de judeţ. 
Suma este necesară pentru 
reabilitarea cinematografului 
GALAX şi asigurarea unei duble 
funcţiuni, aceea de cinematograf şi 
de casă de cultură municipală 
Slobozia. 
 

Se propune respingerea întrucât :  
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala pentru „PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE”, iar detalierea 
acestora se aprobă prin liste 
separate de către Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului.  

1265.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune repartizarea în cadrul 
sumei alocate pentru construirea de 

Actuala clădire a căminului cultural 
este improprie pentru utilizare, 

Se propune respingerea întrucât :  
- Nu se specifică sursa de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1107 -

aşezăminte culturale suma de 100 
mii lei pentru „Înlocuirea şarpantei la 
căminul cultural Valea Ciorii” din 
comuna Valea Ciorii, judeţul 
Ialomiţa. 
Cod Obiectiv 23 
„PROGRAMUL CONSTRUIRE 
ASEZAMINTE CULTURALE” –A 
Obiective/proiecte de investiţii în 
continuare 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat PSD+PC Marian 
Neacşu 

fiind expusă intemperiilor de tot 
felul. 

finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala pentru „PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE”, iar detalierea 
acestora se aprobă prin liste 
separate de către Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului.  

1266.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune repartizarea în cadrul 
sumei alocate pentru construcţii săli 
de sport suma de 108 mii lei pentru 
„Bază sportivă multifuncţională în 
satul Cosâmbeşti, judeţul Ialomiţa” 
către comuna Cosâmbeşti, jud. 
Ialomiţa. 
Cod Obiectiv 16 „PROGRAM 
CONSTRUCTII SALI DE SPORT- 
A” (Obiective/Proiecte de investiţii 
în continuare). 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat PSD+PC Marian 
Neacşu 

Proiect finanţat prin OG 7/2006 – 
Programul de înfiinţare a unor baze 
sportive în mediul rural. 
Suma repartizată reprezintă 
cofinanţarea locală. 
Obiectiv necesar pentru activităţi de 
recreere a populaţiei şi stimularea 
stabilirii tinerilor în mediul rural. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Suma destinată Programului  
Construcţii Săli de sport este 
aprobată in pozitie globala, sumă 
ce se detaliaza pe obiective prin 
liste separate de ordonatorul 
principal de credite. 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, iar în cursul 
anului, până la data de 31 
octombrie, ordonatorii principali 
de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
redistribuiri de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 

1267.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune repartizarea în cadrul 
sumei alocate pentru construcţii săli 
de sport suma de 500 mii lei pentru 
„Baza sportivă tip II” către comuna 

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

Se propune respingerea întrucât :  
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
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Gheorghe Lazăr, jud. Ialomiţa. 
Cod Obiectiv 16 „PROGRAM 
CONSTRUCTII SALI DE SPORT- 
A” (Obiective/Proiecte de investiţii 
în continuare). 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat PSD+PC Marian 
Neacşu 

din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala pentru „PROGRAM 
CONSTRUCŢII SĂLI DE 
SPORT”, iar detalierea acestora 
se aprobă prin liste separate de 
către Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului.  

1268.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune repartizarea în cadrul 
sumei alocate pentru bazine de înot 
suma de 1.500 mii lei pentru „Bazin 
de înot sportiv municipal” către 
Mun. Slobozia, jud. Ialomiţa. 
Cod Obiectiv 20 „PROGRAMUL 
BAZINE DE INOT - A” 
(Obiective/Proiecte de investiţii în 
continuare) 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat PSD+PC Marian 
Neacşu 

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

Se propune respingerea întrucât :  
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala pentru „PROGRAMUL 
BAZINE DE INOT”, iar 
detalierea acestora se aprobă 
prin liste separate de către 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului.  

1269.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Cod obiectiv 18 – „Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 

Se propune repartizarea în cadrul 
sumei alocate pentru reabilitarea 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare a sumei de 63 mii lei 
pentru „Extindere reţea de canalizare 

Investiţie necesară pentru sănătatea 
populaţiei şi protecţia mediului. 

Se propune respingerea întrucât :  
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
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alimentare cu apa si canalizare 
precum si a statiilor de tratare a 
apei potabile si a apei uzate”-A 

în comuna Mărculeşti” către comuna 
Mărculeşti, jud. Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat Marian Neacşu – 
grup parlamentar PSD+PC 

republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala pentru „Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, iar 
detalierea acestora se aprobă 
prin liste separate de către 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului.  

1270.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Cod obiectiv 18 – „Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare 
precum si a statiilor de tratare a 
apei potabile si a apei uzate”-A 

Se propune repartizarea în cadrul 
sumei alocate pentru reabilitarea 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare a sumei de 100 mii lei 
pentru „Finalizarea lucrărilor la staţia 
de apă” către comuna Ograda, jud. 
Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat Marian Neacşu – 
grup parlamentar PSD+PC 

Investiţia trebuie finalizată pentru a 
fi dată în folosinţă. Există riscul 
degradării investiţiei prin trecerea 
timpului. 

Se propune respingerea întrucât :  
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala pentru „Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, iar 
detalierea acestora se aprobă 
prin liste separate de către 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului.  
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1271.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Cod obiectiv 18 – „Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare 
precum si a statiilor de tratare a 
apei potabile si a apei uzate”-A 

Se propune repartizarea în cadrul 
sumei alocate pentru reabilitarea 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare a sumei de 300 mii lei 
pentru „Extinderea reţelei de 
alimentare cu apă” către comuna 
Ograda, jud. Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat Marian Neacşu – 
grup parlamentar PSD+PC 

Este necesară finalizarea investiţiei 
pentru a se evita degradarea 
lucrărilor efectuate până în prezent. 
 

Se propune respingerea întrucât :  
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala pentru „Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, iar 
detalierea acestora se aprobă 
prin liste separate de către 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului.  

1272.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Cod obiectiv 18 – „Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare 
precum si a statiilor de tratare a 
apei potabile si a apei uzate”-A 

Se propune repartizarea în cadrul 
sumei alocate pentru reabilitarea 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare a sumei de 350 mii lei 
pentru „Extindere sistem de 
alimentare cu apă în comunele 
Cosâmbeşti şi Mărculeşti, judeţul 
Ialomiţa”. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat Marian Neacşu – 
grup parlamentar PSD+PC 

Investiţia este necesară pentru 
finalizarea proiectului în 
continuare. 
Proiect finanţat prin HG 577/1997 
prin Subprogramul de alimentare cu 
apă a satelor. 
 

Se propune respingerea întrucât :  
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala pentru „Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
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apei potabile şi a apei uzate”, iar 
detalierea acestora se aprobă 
prin liste separate de către 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului.  

1273.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Cod obiectiv 18 – „Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare 
precum si a statiilor de tratare a 
apei potabile si a apei uzate”-A 

Se propune repartizarea în cadrul 
sumei alocate pentru reabilitarea 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare a sumei de 60 mii lei 
pentru „Rigole de beton pavate cu 
dale” în comuna Mărculeşti, judeţul 
Ialomiţa”. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat Marian Neacşu – 
grup parlamentar PSD+PC 

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

Se propune respingerea întrucât :  
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala pentru „Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, iar 
detalierea acestora se aprobă 
prin liste separate de către 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului.  

1274.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Cod obiectiv 16 „Program 
constructii sali de sport” - A 

Se propune repartizarea în cadrul 
sumei alocate pentru construcţii săli 
de sport suma de 108 mii lei pentru 
„Bază sportivă multifuncţională în 
satul Cosâmbeşti, judeţul Ialomiţa” 
către comuna Cosâmbeşti, jud. 
Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare:  

Proiect finanţat prin OG 7/2006 – 
Programul de înfiinţare a unor baze 
sportive în mediul rural. 
 
Suma repartizată reprezintă 
cofinanţarea locală. 
 
 

Se propune respingerea întrucât :  
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
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Autori: Deputat Marian Neacşu – 
grup parlamentar PSD+PC 

- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala pentru „Program 
constructii sali de sport” - A, iar 
detalierea acestora se aprobă 
prin liste separate de către 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului.  

1275.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Cod obiectiv 16 „Program 
constructii sali de sport” - A 

Se propune repartizarea în cadrul 
sumei alocate pentru construcţii săli 
de sport suma de 500 mii lei pentru 
„Baza sportivă tip II” către comuna 
Gheorghe Lazăr, jud. Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat Marian Neacşu – 
grup parlamentar PSD+PC 

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

Se propune respingerea întrucât :  
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala pentru „Program 
constructii sali de sport” - A, iar 
detalierea acestora se aprobă 
prin liste separate de către 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului.  

1276.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Cod obiectiv 20 „Bazine de înot” - 
A 

Se propune repartizarea în cadrul 
sumei alocate pentru bazine de înot 
suma de 1.500 mii lei pentru „Bazin 
de înot sportiv municipal” către 
Mun. Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat Marian Neacşu – 
grup parlamentar PSD+PC 

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

Se propune respingerea întrucât :  
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
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globala pentru „Program Bazine 
de înot” - A, iar detalierea 
acestora se aprobă prin liste 
separate de către Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului.  

1277.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 16/17 cu 
6568 mii lei, pentru următoarele 
obiective din judeţul Gorj: 
 
1. Finanţarea proiectului de investiţie 
Grădiniţa- minisală de sport în 
localitatea Turceni, judeţul Gorj cu 
suma de 2.000 mii lei,  
 
2. Modernizare bază sportivă oraş 
Tg Cărbuneşti , judeţ Gorj cu suma 
de 200 mii lei 
 
3. Construcţie bază sportivă 
multifuncţională în comuna Stejari, 
judeţul Gorj cu suma de 168 mii lei, 
valoarea totală a proiectului fiind de 
793 mii  lei 
 
4. Construcţia unei săli de sport  
în comuna Stejari, judeţul Gorj cu 
suma de 200 mii lei 
 
5. Construcţia unei săli de sport în 
comuna Brăneşti, judeţ Gorj cu suma 

Sumele sunt necesare realizării 
unor obiective fundamentale pentru 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu.  
 
 
Oferă de asemenea, elevilor din 
judeţul Gorj spaţiul adecvat pentru 
a practica sport. 
 

Se propune respigerea 
amendamentului intrucat: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT 
Bugetul SGG a fost dimensionar 
in anul 2010 potrivit sarcinilor si 
atributiilor in domeniu 
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de 4000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Secretariatul 
General al Guvernului 
 
Autori: Deputat PSD de Gorj Victor-
Viorel Ponta 

1278.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului , cod obiectiv 18/19 cu  
56.043,854 mii lei, pentru judeţul 
Gorj pentru următoarele obiective : 
 
1.Modernizare şi extindere 
alimentare cu apă potabilă în satele 
Arsuri, Pajiştele şi Schela din cadrul 
comunei Schela,judeţul Gorj cu 70 
mii lei 
 
2. Alimentare cu apă în satele 
Murgileşti şi Covrigi, comuna 
Văgiuleşti, judeţul Gorj cu 2.500 mii 
lei 
 
3.Staţia de transfer deşeuri oraş 
Târgu Cărbuneşti, sat Cojani, judeţ 
Gorj investiţie cu finanţare cu 
fonduri PHARE în valoare totală de 
până la 1 milion euro din care 
contribuţia locală ce trebuie asigurată 
este de 420 mii lei 
 
4. Alimentare cu apă sat Pojogeni, 

Sumele sunt necesare îmbunătăţirii 
infrastructurii rurale şi creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este  
cuprins obiectivul de investiţii 
„Sistem integrat al sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
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judeţ Gorj proiect cu finanţare CNI, 
contribuţia bugetului local este de 
400 mii lei 
 
5. Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare , a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a staţiilor de epurare 
a apelor uzate în localităţile de până 
 la 50.000 locuitori, judeţ Gorj cu 
suma de 1.400 mii lei 
 
6. Realizare staţie de tratare a apei în 
oraşul Turceni, judeţ Gorj cu 1500 
mii lei 
 
7. Alimentare cu apă în comuna 
Bengeşti-Ciocadia, judeţ Gorj cu 
suma de 1.000 mii lei 
 
8. Alimentare cu apă în comuna 
Stejari, judeţ Gorj cu suma de 998, 
871 mii lei 
 
9. Alimentare cu apă sat Drăguţeşti, 
comuna Drăguţeşti, judeţ Gorj cu 
suma de  1.952,941 mii lei  
 
10. Canalizare şi epurare ape uzate în 
satul Drăguţeşti, comuna Drăguţeşti, 
judeţ Gorj cu suma de 3.770 mii lei      
 
11. Alimentare cu apă sat de 

precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- Finantarea obiectivelor privind 
iluminatul public, alimentări cu 
gaze se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor 
Legii      nr.215/2001, privind 
administratia publica locala, 
republicată. 
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reşedinţă CAPU-DEALULUI, 
comuna Brăneşti, judeţ Gorj cu suma 
de 2011 mii lei 
 
12. Alimentare cu apă sat Brăneşti, 
judeţ Gorj cu suma de 2257 mii lei 
 
13. Canalizare în sistem centralizat în 
satele Capu-Dealului, judeţ Gorj cu 
suma de 2340 mii lei si Brăneşti-
Brebenei, judeţ Gorj cu suma de 
3315 mii lei               
 
14. Sistem de alimentare cu apă 
satele Deleni şi Piscuri, comuna 
Plopşoru, judeţ Gorj finanţat prin 
programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive 
din spaţiul rural cu suma de 2.593 
mii lei 
 
15. Sistem de alimentare cu apă 
potabilă, satele Izvoarele, Ceplea, 
Broşteni, Cursaru, Broştenii de Sus, 
comuna Plopşoru, judeţ Gorj cu 
suma de 3.373,272 mii lei 
 
16.  Alimentare cu apă, comuna 
Vladimir, judeţ Gorj cu suma de 
5.830,4 mii lei 
 
17. Modernizare şi extindere 
alimentare cu apă în comuna Padeş, 
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judeţ Gorj cu suma de  3000 mii de 
lei 
 
18. Finalizarea lucrărilor la 
construcţie pod peste pârâul 
Sterpoaia, comuna Aninoasa, judeţul 
Gorj cu suma de  350 mii lei  
 
19. Construire pod Şomăneşti, care 
face legătura între Satele Teleşi şi 
Şomăneşti, comuna Teleşti, judeţ 
Gorj cu suma de 2.800 mii lei 
 
20. Sistem de canalizare şi staţie de 
epurare, în comuna Băleşti, satele 
Stolojani, Găvăneşti, 
Corneşti,.Tălpăşeşti, Rasova şi 
Ceauru, judeţ Gorj, suma este 7880 
lei, din care Consiliul Local plăteşte 
15% 
 
21. Extinderea iluminatului public în 
satele Bălceşti, Stejari, Popeşti, 
Piscoiu, comuna Stejari, judeţ Gorj 
cu suma de 60 mii lei 
 
22.  Extindere reţea de canalizare pe 
5 km în comuna Alimpeşti, judeţul 
Gorj, suma este de 950 mii lei 
 
23. Înfiinţarea reţea de gaze naturale 
în comuna Tînţăreni, judeţul Gorj, cu 
suma de 3272,37 mii lei 
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24. Asigurarea de utilităţi în zona de 
construire a locuinţelor ANL în oraş 
Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj, cu 
suma de 2000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD de Gorj  Victor-
Viorel Ponta 

1279.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/15/02 cap 5001, art. 
2, alineat 4 - Program pentru 
constructii, sali de sport si 
locuinte 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, anexa nr.03/15/02/cap 
5001, art. 2, cu suma de 80 mii lei 
pentru forarea unui put in satul Criva 
din comuna Varvoru de Jos, judetul 
Dolj 
AUTORI:  
Mircea  Geoana- Senator PSD de 
Dolj  
Lia Olguta Vasilescu- Senator PSD 
de Dolj 
Iulian Claudiu Manda- Deputat 
PSD de Dolj 
Petre Petrescu- Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin- Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea- Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust- Deputat PSD de 
Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrcat : 
Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”  
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRT 
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PC 
1280.  Legea Bugetului de stat 

Anexa nr.3/15/02  Cap. 5001 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 1700 , suma 
necesara Consiliului Local Terpezita 
pentru continuarea lucrarilor pe 
Ordonanta de Guvern nr. 7/ 2006 in 
Comuna Terpezita , judetul Dolj.  
Autori:  
Mircea Geoana- Senator PSD de 
Dolj 
Lia-Olguta Vasilescu –Senator 
PSD de Dolj 
Iulian Claudiu Manda –Deputat 
PSD de Dolj  
Petre Petrescu –Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin –Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea –Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust –Deputat PSD de 
Dolj  
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

Motivare:  
Pentru continuarea lucrărilor  pe 
Ordonanta de Guvern  nr 7/2006 in 
privinta imbunatatirii calitatii vietii 
celor 2000 de locuitori ai comunei 
Terpezita , judetul Dolj . 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1281.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.3/15/02  Cap. 5001 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 3500 , suma 
necesara Consiliului Local Terpezita 
pentru asflatarea drumului  DC 103 
Terpezita –Caciulat pe HG 577 in 
comuna Terpezita , judetul Dolj  . 
Autori:  
Mircea Geoana- Senator PSD de 

Motivare:  
Pentru imbunatatirea calitatii vietii 
celor 2000 de locuitori ai comunei 
Terpezita , judetul Dolj . 
  Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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Dolj 
Lia-Olguta Vasilescu –Senator 
PSD de Dolj 
Iulian Claudiu Manda –Deputat 
PSD de Dolj  
Petre Petrescu –Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin –Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea –Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust –Deputat PSD de 
Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1282.  Legea Bugetului de stat Se propune suplimentarea bugetului Motivare:  Se propune respingerea 
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Anexa nr.3/15/02  Cap. 5001  Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 150 , suma 
necesara Consiliului Local Plenita  
pentru finalizarea alimentarii cu apa 
prin Ordonanata de Guvern nr 
7/2006 in comuna Plenita, judetul 
Dolj .  
Autori:  
Mircea Geoana- Senator PSD de 
Dolj 
Lia-Olguta Vasilescu –Senator 
PSD de Dolj 
Iulian Claudiu Manda –Deputat 
PSD de Dolj  
Petre Petrescu –Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin –Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea –Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust –Deputat PSD de 
Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

Pentru imbunatatirea conditiilor de 
trai a celor 4000 de locuitori din 
comuna Plenita, judetul Dolj .  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 

amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1283.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.3/15/02  Cap. 5001 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 3600 , suma 
necesara Consiliului Local Motatei  
pentru realizarea obiectivului 
canalizare si statie epurare prin 
Ordonanta de Guvern nr 7/2006 in 
comuna Motatei, judetul Dolj  .  
Autori:  
Mircea Geoana- Senator PSD de 
Dolj 
Lia-Olguta Vasilescu –Senator 
PSD de Dolj 
Iulian Claudiu Manda –Deputat 
PSD de Dolj  
Petre Petrescu –Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin –Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea –Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust –Deputat PSD de 
Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

Motivare:  
Pentru imbunatatirea conditiilor de 
trai a celor  8000 de locuitori din 
comuna Motatei, judetul Dolj . 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1284.   
Legea Bugetului de stat 

 
Se propune suplimentarea bugetului 

Motivare:  
Pentru finalizarea proiectului pe 

Se propune respingerea 
amendamentului intrcat : 
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Anexa nr.3/15/02  Cap. 5001 Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 2200 , suma 
necesara Consiliului Local Orodel  
pentru continuarea proiectului pe 
Masura 322 , aflat in derulare , in 
comuna Orodel , judetul Dolj. 
Autori:  
Mircea Geoana- Senator PSD de 
Dolj 
Lia-Olguta Vasilescu –Senator 
PSD de Dolj 
Iulian Claudiu Manda –Deputat 
PSD de Dolj  
Petre Petrescu –Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin –Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea –Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust –Deputat PSD de 
Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

Masura 322 , aflat in derulare , in 
comuna Orodel , judetul Dolj. 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 

- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
- Cheltuielile necesare finanţării 
acestui proiect nu are bază legală 
de finanţare din bugetul MDRT  
ci prin accesarea de fonduri 
externe nerambursabile fiind 
necesară depunerea şi aprobarea 
unui proiect eligibil pentru 
accesarea acestor fonduri 
aferente Măsurii 322 din PNDR. 
 

1285.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.3/15/02  Cap. 5001  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 150 , suma 
necesara Consiliului Local Cetate 
pentru canalizare pe Ordonanta de 
Guvern nr. 7/2006 in comuna Cetate 
, judetul Dolj. 
Autori:  
Mircea Geoana- Senator PSD de 
Dolj 
Lia-Olguta Vasilescu –Senator 

Motivare:  
Pentru imbunatatirea conditiilor de 
trai a celor 6000 de locuitori  din 
comuna Cetate , judetul Dolj. 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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PSD de Dolj 
Iulian Claudiu Manda –Deputat 
PSD de Dolj  
Petre Petrescu –Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin –Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea –Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust –Deputat PSD de 
Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1286.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.3/15/02  Cap. 5001 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 2400 , suma 

Motivare:  
Pentru imbunatatirea conditiilor de 
trai a celor 2000 de locuitori din 

Se propune respingerea 
amendamentului intrcat : 
- Sursa de finanţare nu poate  
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necesara Consiliului Local Caraula 
reprezentand cofinantarea in 
proiectul integrat  pentru canalizare 
si asfaltare drumuri pe Masura 322 in 
comuna Caraula , judetul Dolj. 
Autori:  
Mircea Geoana- Senator PSD de 
Dolj 
Lia-Olguta Vasilescu –Senator 
PSD de Dolj 
Iulian Claudiu Manda –Deputat 
PSD de Dolj  
Petre Petrescu –Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin –Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea –Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust –Deputat PSD de 
Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

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

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
- Cheltuielile necesare finanţării 
acestui proiect nu are bază legală 
de finanţare din bugetul MDRT  
ci prin accesarea de fonduri 
externe nerambursabile fiind 
necesară depunerea şi aprobarea 
unui proiect eligibil pentru 
accesarea acestor fonduri 
aferente Măsurii 322 din PNDR. 
 

1287.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.3/15/02  Cap. 5001 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 120 , suma 
necesara Consiliului Local Caraula 
reprezentand construierea unei baze 
sportive pe Ordonanta de Guvern nr. 
7/2006 in comuna Caraula , judetul 
Dolj. 
Autori:  
Mircea Geoana- Senator PSD de 
Dolj 
Lia-Olguta Vasilescu –Senator 

Motivare:  
Pentru construierea unei baze 
sportive pe Ordonanta de Guvern 
nr. 7/2006 in comuna Caraula , 
judetul Dolj . 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
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PSD de Dolj 
Iulian Claudiu Manda –Deputat 
PSD de Dolj  
Petre Petrescu –Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin –Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea –Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust –Deputat PSD de 
Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

1288.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.3/15/02  Cap. 5001 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 200 , suma 
necesara Consiliului Local Caraula 
reprezentand construierea unei baze 
sportive pe Ordonanta de Guvern nr. 
7/2006 in comuna Caraula , judetul 
Dolj . 
Autori:  
Mircea Geoana- Senator PSD de 
Dolj 
Lia-Olguta Vasilescu –Senator 

Motivare:  
Pentru construierea unei baze 
sportive pe Ordonanta de Guvern 
nr. 7/2006 in comuna Caraula , 
judetul Dolj . 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 

- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
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PSD de Dolj 
Iulian Claudiu Manda –Deputat 
PSD de Dolj  
Petre Petrescu –Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin –Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea –Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust –Deputat PSD de 
Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1289.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.3/15/02  Cap. 5001 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 200 , suma 
necesara Consiliului Local Caraula 
pentru amenajarea unui parc in 
comuna Caraula , judetul Dolj. 
Autori:  
Mircea Geoana- Senator PSD de 
Dolj 
Lia-Olguta Vasilescu –Senator 
PSD de Dolj 
Iulian Claudiu Manda –Deputat 
PSD de Dolj  

Motivare:  
Pentru amenajarea unui parc in 
comuna Caraula , judetul Dolj. 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu 
poate          fi avută în 
vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                
nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se 
repartizează unor 
Ordonatori principali de 
credite pe bază de 
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Petre Petrescu –Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin –Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea –Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust –Deputat PSD de 
Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului 
bugetar.   

- Nu exista temei legal 
pentru finantarea acestor 
cheltuieli prin bugetul 
MDRT.    

 
1290.  Legea Bugetului de stat 

Anexa nr.3/15/02  Cap. 5001 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 68, suma 
necesara Consiliului Local Bucovat 
pentru amenajarea unui parc punct 
forestier in comuna Bucovat , judetul 
Dolj. 
Autori:  
Mircea Geoana- Senator PSD de 
Dolj 
Lia-Olguta Vasilescu –Senator 
PSD de Dolj 
Iulian Claudiu Manda –Deputat 
PSD de Dolj  
Petre Petrescu –Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin –Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea –Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust –Deputat PSD de 
Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 

Motivare:  
Pentru amenajarea unui parc punct 
forestier in comuna Bucovat, 
judetul Dolj. 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu 
poate          fi avută în 
vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                
nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se 
repartizează unor 
Ordonatori principali de 
credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului 
bugetar.   

- Nu exista temei legal 
pentru finantarea acestor 
cheltuieli prin bugetul 
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PC MDRT.    
 

1291.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.3/15/02  Cap. 5001 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 560, suma 
necesara Consiliului Local Varvoru 
de Jos entru construirea unei baze 
sportive pe Ordonanta de Guvern nr. 
7/2006  in comuna Varvoru de Jos , 
judetul Dolj. 
Autori:  
Mircea Geoana- Senator PSD de 
Dolj 
Lia-Olguta Vasilescu –Senator 
PSD de Dolj 
Iulian Claudiu Manda –Deputat 
PSD de Dolj  
Petre Petrescu –Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin –Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea –Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust –Deputat PSD de 
Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

Motivare:  
Pentru construirea unei baze 
sportive in comuna Varvoru de Jos 
, judetul Dolj. 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea               
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.   
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
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Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
    
 

1292.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.3/15/02  Cap. 5001 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 400, suma 
necesara Consiliului Local Varvoru 
de Jos pentru canalizare pe 
Ordonanta de Guvern nr. 7/2006  in 
comuna Varvoru de Jos , judetul 
Dolj. 
Autori:  
Mircea Geoana- Senator PSD de 
Dolj 
Lia-Olguta Vasilescu –Senator 
PSD de Dolj 
Iulian Claudiu Manda –Deputat 
PSD de Dolj  
Petre Petrescu –Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin –Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea –Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust –Deputat PSD de 
Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

Motivare:  
Pentru canalizare in comuna 
Varvoru de Jos , judetul Dolj. 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu 
poate          fi avută în 
vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                
nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se 
repartizează unor 
Ordonatori principali de 
credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului 
bugetar.   

- Nu exista temei legal 
pentru finantarea acestor 
cheltuieli prin bugetul 
MDRT.    

 
1293.  Legea Bugetului de stat 

Anexa nr.3/15/02  Cap. 5001 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 1800, suma 
necesara Consiliului Local Varvoru 
de Jos reprezentand cofinantare in 

Motivare:  
Pentru canalizare in comuna 
Varvoru de Jos , judetul Dolj. 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
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proiectul integrat pe Masura 322 
(proiect castigat ) in comuna Varvoru 
de Jos , Judetul Dolj . 
Autori:  
Mircea Geoana- Senator PSD de 
Dolj 
Lia-Olguta Vasilescu –Senator 
PSD de Dolj 
Iulian Claudiu Manda –Deputat 
PSD de Dolj  
Petre Petrescu –Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin –Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea –Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust –Deputat PSD de 
Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 

dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările 
ulterioare 
- Cheltuielile necesare finanţării 
acestui proiect nu are bază legală 
de finanţare direct din bugetul 
MDRT ci prin accesarea de 
fonduri externe nerambursabile 
fiind necesară depunerea şi 
aprobarea unui proiect eligibil 
pentru accesarea acestor fonduri 
aferente Măsurii 322 din PNDR. 
 

1294.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.3/15/02  Cap. 5001 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 500, suma 
necesara Consiliului Local Unirea 
pentru amenajarea unui parc,in 
comuna Unirea judetul Dolj. 

Motivare:  
Pentru amenajarea unui parc,in 
comuna Unirea judetul Dolj. 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu 
poate          fi avută în 
vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                
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Autori:  
Mircea Geoana- Senator PSD de 
Dolj 
Lia-Olguta Vasilescu –Senator 
PSD de Dolj 
Iulian Claudiu Manda –Deputat 
PSD de Dolj  
Petre Petrescu –Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin –Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea –Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust –Deputat PSD de 
Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

art. 01. nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se 
repartizează unor 
Ordonatori principali de 
credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului 
bugetar.   

- Nu exista temei legal 
pentru finantarea acestor 
cheltuieli prin bugetul 
MDRT.    

 
1295.  Legea Bugetului de stat 

Anexa nr.3/25/02  Cap. 6501 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 92, suma 
necesara Consiliului Local Bucovat 
pentru construirea unei baze sportive 
in comuna Bucovat , judetul Dolj. 
Autori:  
Mircea Geoana- Senator PSD de 
Dolj 
Lia-Olguta Vasilescu –Senator 
PSD de Dolj 
Iulian Claudiu Manda –Deputat 
PSD de Dolj  
Petre Petrescu –Deputat PSD de 
Dolj 

Motivare: 
Pentru construirea unei baze 
sportive in comuna Bucovat , 
judetul Dolj. 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu 
poate          fi avută în 
vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                
nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se 
repartizează unor 
Ordonatori principali de 
credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
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Ion Calin –Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea –Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust –Deputat PSD de 
Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului 
bugetar.   

1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1296.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/15/02 cap 5001/art. 
20/alin.3 - Incalzit, iluminat si 
forta motrica 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, anexa nr. 03/15/02, cap 
5001/art. 20/alin.3, cu suma de  100 
mii RON, sumă necesară Consiliului 
Local Almaj, pentru modernizarea 
iluminatului public stradalin comuna  
Almaj, Judetul Dolj 
 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu 
poate          fi avută în 
vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                
nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
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AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Guvernului se 
repartizează unor 
Ordonatori principali de 
credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului 
bugetar.   

- Nu exista temei legal 
pentru finantarea acestor 
cheltuieli prin bugetul 
MDRT.    

 
1297.  Legea Bugetului de stat 

Anexa nr.03/15/02 cap 5001/art. 
20/alin.4 - Apa, canal si 
salubritate 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, anexa nr. 03/15/02, cap 
5001/art. 20/alin.4, cu suma de 5000 
mii RON, sumă necesară Consiliului 
Local Cotofenii din Dos, pentru 
construire canalizare in satul 
Cotofenii din Dos, comuna Cotofenii 
din Dos, Judetul Dolj 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1136 -

de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1298.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/15/02 cap 5001/art. 
20/alin.4 - Apa, canal si 
salubritate 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, anexa nr. 03/15/02, cap 
5001/art. 20/alin.4, cu suma de 800 
mii RON, sumă necesară Consiliului 
Local Cotofenii din Dos, pentru 
extindere alimentare cu apa – etapa II  
in comuna Cotofenii din Dos, Judetul 
Dolj 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1299.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/15/02 cap 5001/art. 
20/alin.4 - Apa, canal si 
salubritate 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, anexa nr. 03/15/02, cap 
5001/art. 20/alin.4, cu suma de 200 
mii RON, sumă necesară Consiliului 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
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Local Almaj, pentru executarea 
proiectului pentru alimentare cu apa 
si canalizare in satele comunei 
Almaj, Judetul Dolj 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1300.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/15/02 cap 5001/art. 
20/alin.4 - Apa, canal si 
salubritate 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, anexa nr. 03/15/02, cap 
5001/art. 20/alin.4, cu suma de 1600 
mii RON, sumă necesară Consiliului 
Local Filiasi, pentru sistem de 
alimentare cu apa in satul Racarii de 
Sus, localitatea Filiasi, Judetul Dolj 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1301.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/15/02 cap 5001/art. 
20/alin.4 - Apa, canal si 
salubritate 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, anexa nr. 03/15/02, cap 
5001/art. 20/alin.4, cu suma de 1700 
mii RON, sumă necesară Consiliului 
Local Isalnita, finalizare obiectiv 
canalizare, pe Ordonanta de Guvern 
nr. 7 / 2006 in comuna Isalnita, 
Judetul Dolj 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1302.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/15/02 cap 5001/art. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
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20/alin.4 - Apa, canal si 
salubritate 

Turismului, anexa nr. 03/15/02, cap 
5001/art. 20/alin.4, cu suma de 4900 
mii RON, sumă necesară Consiliului 
Local Isalnita, pentru bransamente 
canalizare menajera in comuna 
Isalnita, Judetul Dolj 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Guvernului. fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1303.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/15/02 cap 5001/art. 
20/alin.4 - Apa, canal si 
salubritate 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, anexa nr. 03/15/02, cap 
5001/art. 20/alin.4, cu suma de 3700 
mii RON, sumă necesară Consiliului 
Local Melinesti, pentru alimentare cu 
apa potabila a satului Negoiesti, 
lucrare finantata prin HG 577/1997 si 
demarata in anul 2008 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1304.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/15/02 cap 5001/art. 
20/alin.4 - Apa, canal si 
salubritate 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, anexa nr. 03/15/02 cap 
5001/art. 20/alin.4, cu suma de 9250 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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mii RON, sumă necesară Consiliului 
Local Talpas, pentru alimentare cu 
apa, construire canalizare si statie de 
epurare, pe Ordonanta de Guvern nr. 
7 / 2006 in comuna Talpas, Judetul 
Dolj 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1305.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/15/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, anexa nr. 03/15/02 cu 
suma de 400, sumă necesară 
Consiliului Local Almaj, pentru 
extinderea retelei electrice in comuna 
Almaj, Judetul Dolj 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din Bugetul MDRT 

1306.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/15/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, anexa nr. 03/15/02,  cu 
suma de 500 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local Melinesti, 
pentru introducerea de gaze naturale 
in satul Negoiesti, judetul Dolj. 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
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Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din Bugetul MDRT 

1307.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/15/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, anexa nr. 03/15/02,cu 
suma de 2500 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local Cotofenii 
din Dos, pentru Cofinantare Proiect 
integrat masura 322 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
Cheltuielile necesare finanţării 
acestui proiect nu are bază legală 
de finanţare direct din bugetul 
MDRT ci prin accesarea de 
fonduri externe nerambursabile 
fiind necesară depunerea şi 
aprobarea unui proiect eligibil 
pentru accesarea acestor fonduri 
aferente Măsurii 322 din PNDR. 
 

1308.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/15/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, anexa nr. 03/15/02,cu 
suma de 150 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local Secu, 
pentru Cofinantare Proiect integrat 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
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masura 322 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 Cheltuielile necesare finanţării 
acestui proiect nu are bază legală 
de finanţare direct din bugetul 
MDRT ci prin accesarea de 
fonduri externe nerambursabile 
fiind necesară depunerea şi 
aprobarea unui proiect eligibil 
pentru accesarea acestor fonduri 
aferente Măsurii 322 din PNDR. 
 

1309.  Anexa nr. 3/15, capitolul 5001, 
titlul VI, grupa 51, art. 02, alin. 04 

Construcţie bază sportivă 
multifuncţională în satul Burluşi, 
comuna Ciofrângeni, judeţul Argeş 
– 300.000 lei  
 
Autor: Radu Costin VASILICĂ, 
deputat PSD 
+ GRUPUL PARLAMENTAR PSD 
- PC 

Nevoia existenţei unei baze 
sportive de antrenament şi de 
petrecere a timpului liber pentru 
numărul mare de tineri din aflaţi în 
Burluşi, comuna Ciofrângeni.  
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
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ordin al ministrului. 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

1310.  Anexa nr. 3/15, capitolul 5001, 
titlul VI, grupa 51, art. 02, alin. 20 

Finalizare lucrări de alimentare cu 
apă în satul Rudeni, comuna Şuici, 
judeţul Argeş – 300.000 lei 
 
Autor: Radu Costin VASILICĂ, 
deputat PSD 
+ GRUPUL PARLAMENTAR PSD 
- PC 

Creşterea nivelului de trai al 
locuitorilor satului Rudeni şi 
importanţa finalizării unei investiţii 
deja începute. 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului 

Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
 

1311.  Anexa nr. 3/15, capitolul 5001, 
titlul VI, grupa 51, art. 02, alin. 20 

Finalizarea lucrărilor la reţeaua de 
canalizare a satelor Valea Rizii şi 
Dârmăneşti, comuna Dârmăneşti, 
judeţul Argeş – 3.000.000 lei 
 
Autor: Radu Costin VASILICĂ, 
deputat PSD 
+ GRUPUL PARLAMENTAR PSD 
- PC 

Creşterea nivelului de civilizaţiei al 
locuitorilor comunei Dârmăneşti, 
precum şi protejarea mediului 
natural faţă de deversările 
necontrolate ale apelor menajere 
uzate.  
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului / 
diminuarea corespunzătoare a 
bugetului Serviciului de 
Transmisiuni Speciale 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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1312.  Anexa nr. 3/15, capitolul 5001, 
titlul VI, grupa 51, art. 02, alin. 20 

Extinderea reţelei de canalizare a 
apelor menajere în Cătunul Groapă, 
comuna Mărăcineni, judeţul Argeş – 
1.000.000 lei 
 
Autor: Radu Costin VASILICĂ, 
deputat PSD 
+ GRUPUL PARLAMENTAR PSD 
- PC 

Creşterea nivelului de civilizaţiei al 
locuitorilor comunei Mărăcineni, 
precum şi protejarea mediului 
natural faţă de deversările 
necontrolate ale apelor menajere 
uzate.  
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului / 
diminuarea corespunzătoare a 
bugetului Serviciului de 
Transmisiuni Speciale 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1313.  Anexa nr. 3/15, capitolul 5001, 
titlul VI, grupa 51, art. 02, alin. 20 

Finalizarea lucrărilor de canalizare 
a apelor menajere din comuna 
Coşeşti, judeţul Argeş – 250.000 lei 
 
Autor: Radu Costin VASILICĂ, 
deputat PSD 
+ GRUPUL PARLAMENTAR PSD 
- PC 

Motivaţia este atât una de natură a 
creşte gradul de civilizaţie al 
locuitorilor comunei, cât şi nevoia 
finalizării acestei investiţii aflată în 
stadiu avansat de finalizare.  
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1314.  Anexa nr. 3/15, capitolul 5001, 
titlul VI, grupa 51, art. 02, alin. 03 

Extinderea lucrărilor de asfaltare a 
drumului DC 220 din Budeasa 

Motivaţia este dată de utilitatea pe 
care asfaltarea acestui drum 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Mică, comuna Budeasa, judeţul 
Argeş – 600.000 lei 
 
Autor: Radu Costin VASILICĂ, 
deputat PSD 
+ GRUPUL PARLAMENTAR PSD 
- PC 

comunal o va avea asupra celor 
aproximativ 350 de locuitori ai 
satului Budeasa Mică.  
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1315.  Anexa nr. 3/15, capitolul 5001, 
titlul VI, grupa 51, art. 01, alin. 01 

Definitivarea lucrărilor de 
construcţie şi amenajare a noului 
sediu al primăriei comunei 
Poienari de Argeş din judeţul Argeş 
– 300.000 lei  
 
Autor: Radu Costin VASILICĂ, 
deputat PSD 
+ GRUPUL PARLAMENTAR PSD 
- PC 

Lucrarea este aproape finalizată 
prin eforturile administraţiei locale, 
fiind nevoie de această sumă pentru 
definitivare. Investiţia va permite 
creşterea nivelului serviciilor 
publice oferite cetăţenilor din 
Poienari de Argeş.  
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1316.  Subprogramul privind reabilitarea, 
modernizarea drumurilor de interes 
local. 
Cap. 5001; Grupa 51; Art.01; Alin 
3 

Alocarea sumei de 3 mil. ron pentru 
modernizarea si asfaltarea drumului 
comunal Beidaud-Neatarnarea-com. 
Beidaud-Jud Tulcea. 
Initiator: Horia Teodorescu – 
deputat 
+ Grup parlamentar PSD+PC 

Prezentul drum de legatura dintre 
cele doua sate ale comunei Beidaud 
este impracticabil. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

1317.  Anexa 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investitii 
noi 

Alimentare cu apa sat Corugea-com 
Casimcea-Jud Tulcea. 
Suma necesara: 2,5 mil. ron 
Initiator: Horia Teodorescu – 

Programul national de alimentare 
cu apa al tuturor localitatilor. 
Sursa de finantare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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deputat 
+ Grup parlamentar PSD+PC 

si Turismului. Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
- Sursa de finanţare nu poate         
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
 

1318.  Anexa 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investitii 
noi. 

Reabilitare, modernizare si utilare 
camin cultural com. Topolog-Jud 
Tulcea. 
Suma necesara: 2 mil. ron. 
Initiator: Horia Teodorescu – 

Se urmareste reabilitarea, 
modernizarea si utilarea caminului 
cultural. 
Sursa de finantare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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deputat 
+Grup parlamentar PSD+PC 

si Turismului. 
 

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
- Sursa de finanţare nu poate         
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
 

1319.  Anexa 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investitii 
noi. 

Modernizare strazi in satul Fagarasul 
Nou-com Topolog-Jud. Tulcea. 
Suma necesara: 3, 3 mil. ron. 
Initiator: Horia Teodorescu – 
deputat 
+ Grup parlamentar PSD+PC 

Se propune imbunatatirea retelei 
stradale din satul Fagarasul Nou-
com Topolog-Jud. Tulcea. 
Sursa de finantare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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 asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 
- Sursa de finanţare nu poate         
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
 

1320.  Anexa 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investitii 
noi. 

Modernizare strazi in localitatea 
Sambata Noua-com Topolog-Jud. 
Tulcea. 
Suma necesara: 3,8 mil. ron. 
Initiator: Horia Teodorescu – 
deputat 
+ Grup parlamentar PSD+PC 

Se propune imbunatatirea retelei 
stradale din localitatea Sambata 
Noua-com Topolog-Jud. Tulcea. 
Sursa de finantare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 
- Sursa de finanţare nu poate         
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
 

1321.  Anexa 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investitii 
noi. 

Modernizare strazi in localitatea 
Luminita-com Topolog-Jud. Tulcea. 
Suma necesara: 2,4 mil. ron. 
Initiator: Horia Teodorescu – 
deputat 
+ Grup parlamentar PSD+PC 

Se propune imbunatatirea retelei 
stradale din localitatea Luminita-
com Topolog-Jud. Tulcea. 
Sursa de finantare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Sursa de finanţare nu poate         
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
 

1322.  Anexa 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investitii 

Dezvoltarea infrastructurii, 
imbunatatirea serviciilor de baza si 

Cresterea gradului de civilizatie si 
dezvoltare a spatiului rural. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
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noi. pastrarea mostenirii culturale in 
comuna I.C.Bratianu-Jud Tulcea. 
Suma necesara: 12,8 mil. ron. 
Initiator: Horia Teodorescu – 
deputat 
+ Grup parlamentar PSD+PC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa de finantare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului. 
 

- Sursa de finanţare nu poate         
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
-Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRT 

1323.  1 2 3  
1324.  Anexa 3/15/29 

Obiective (proiecte) de investitii 
noi. 

 

Retea de alimentare cu apa si 
canalizare in localitatea Baltenii de 
Sus, retea de canalizare si statie de 
epurare in localitatea Bestepe, 
asfaltare drumuri comunale in 
localitatea Baltenii de Sus, Centrul 
de sprijin pentru copii tip after-
school in localitatea Bestepe, traditii 
si continuitate in comuna Bestepe-
Jud Tulcea. 
Suma necesara: 14,1 mil. ron. 
Initiator: Horia Teodorescu – 
deputat 
+ Grup parlamentar PSD+PC 
 

Cresterea gradului de civilizatie si 
dezvoltare a spatiului rural. 
Sursa de finantare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Sursa de finanţare nu poate         
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
 

1325.  Anexa 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investitii 

Dezvoltarea infrastructurii, culturii si 
educatiei in comuna Ciucurova-Jud. 

Cresterea gradului de civilizatie si 
dezvoltare a spatiului rural. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
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noi. Tulcea. 
Suma necesara: 13,1 mil. ron. 
Initiator: Horia Teodorescu – 
deputat 
+ Grup parlamentar PSD+PC 

Sursa de finantare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului. 

- Sursa de finanţare nu poate         
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acesto cheltuieli 
din bugetul MDRT 

1326.  Anexa 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investitii 
noi. 

Dezvoltarea infrastructurii prin 
reabilitare si modernizare strazi in 
localitatea Ceamurlia, canalizare in 
sistem centralizat si statie de tratare 
ape uzate, reabilitare camin cultural 
si after-school in localitatea 
Ceamurlia de Jos-Jud Tulcea. 
Suma necesara: 12,6 mil. ron. 
Initiator: Horia Teodorescu – 
deputat 
+ Grup parlamentar PSD+PC 

Cresterea gradului de civilizatie si 
dezvoltare a spatiului rural. 
Sursa de finantare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Sursa de finanţare nu poate         
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1327.  Anexa 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investitii 
noi. 

Dezvoltarea infrastructurii, 
imbunatatirea serviciilor de baza si 
punerea in valoare a mostenirii 
culturale in comuna Daieni-Jud 
Tulcea. 
Suma necesara: 12,6 mil. ron. 
Initiator: Horia Teodorescu – 
deputat 
+ Grup parlamentar PSD+PC 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cresterea gradului de civilizatie si 
dezvoltare a spatiului rural. 
Sursa de finantare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Sursa de finanţare nu poate         
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
Nu exista temei pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT 
 

1328.  Anexa 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investitii 
noi. 

Dezvoltarea infrastructurii, 
imbunatatirea serviciilor de baza si 
punerea in valoare a mostenirii 
culturale in comuna Dorobantu-Jud 
Tulcea. 
Suma necesara: 13,1 mil. ron. 
Initiator: Horia Teodorescu – 
deputat 
+ Grup parlamentar PSD+PC 

Cresterea gradului de civilizatie si 
dezvoltare a spatiului rural. 
Sursa de finantare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Sursa de finanţare nu poate         
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
Nu exista temei pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT 
 

1329.  Anexa 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investitii 

Dezvoltarea infrastructurii, 
imbunatatirea serviciilor de baza si 

Cresterea gradului de civilizatie si 
dezvoltare a spatiului rural. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
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noi. punerea in valoare a mostenirii 
culturale in comuna Frecatei-Jud 
Tulcea. 
Suma necesara: 13,2 mil. ron. 
Initiator: Horia Teodorescu – 
deputat 
+ Grup parlamentar PSD+PC 

Sursa de finantare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului. 

Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
Nu exista temei pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT 
 

1330.  Anexa 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investitii 
noi. 

Dezvoltarea infrastructurii, 
imbunatatirea serviciilor de baza si 
punerea in valoare a mostenirii 
culturale in comuna Ostrov-Jud 
Tulcea. 
Suma necesara: 13,1 mil. ron. 
Initiator: Horia Teodorescu – 
deputat 
+ Grup parlamentar PSD+PC 

Cresterea gradului de civilizatie si 
dezvoltare a spatiului rural. 
Sursa de finantare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
Nu exista temei pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT 
 

1331.  Anexa 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investitii 
noi. 

Dezvoltarea infrastructurii, 
imbunatatirea serviciilor de baza si 
punerea in valoare a mostenirii 
culturale in comuna Peceneaga-Jud 
Tulcea. 
Suma necesara: 12,7 mil. ron. 
Initiator: Horia Teodorescu – 
deputat 
+ Grup parlamentar PSD+PC 

Cresterea gradului de civilizatie si 
dezvoltare a spatiului rural. 
Sursa de finantare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamtului intrucat  
 Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
 Nu exista temei pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT 
 

1332.  Anexa 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investitii 
noi. 

Dezvoltarea infrastructurii, 
imbunatatirea serviciilor de baza si 
punerea in valoare a mostenirii 
culturale in comuna Slava Cercheza-
Jud Tulcea 
Suma necesara: 13,1 mil. ron. 
Initiator: Horia Teodorescu – 
deputat 

Cresterea gradului de civilizatie si 
dezvoltare a spatiului rural. 
Sursa de finantare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
Nu exista temei pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT 
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+ Grup parlamentar PSD+PC 
 
 
 
 
 

 

1333.  Anexa 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investitii 
noi. 

Dezvoltarea infrastructurii, 
imbunatatirea serviciilor de baza si 
punerea in valoare a mostenirii 
culturale in comuna Somova-Jud 
Tulcea. 
Suma necesara: 12.7 mil. ron. 
Initiator: Horia Teodorescu – 
deputat 
+ Grup parlamentar PSD+PC 

Cresterea gradului de civilizatie si 
dezvoltare a spatiului rural. 
Sursa de finantare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
Nu exista temei pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT 
 

1334.  Anexa 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investitii 
noi. 

Dezvoltarea infrastructurii, 
imbunatatirea serviciilor de baza si 
punerea in valoare a mostenirii 
culturale in comuna Stejarul-Jud 
Tulcea. 
Suma necesara: 13,1 mil. ron. 
Initiator: Horia Teodorescu – 
deputat 
 + Grup parlamentar PSD+PC 

Cresterea gradului de civilizatie si 
dezvoltare a spatiului rural. 
Sursa de finantare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
Nu exista temei pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT 
 

1335.  Anexa 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investitii 
noi. 

Investitie noua – sala de sport in 
valoare de 4,5 mil. ron – com 
Frecatei-Jud Tulcea. 
Initiator: Horia Teodorescu – 
deputat 
+ Grup parlamentar PSD+PC 

Dezvoltarea si practicarea sportului.
Sursa de finantare: Ministerul 
Dezvoltarii Regional si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
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săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 
 

1336.  Anexa 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investitii 
noi. 

Investitie noua – sala de sport in 
valoare de 4,5 mil. ron – com Mihai 
Bravu-Jud Tulcea. 
Initiator: Horia Teodorescu – 
deputat 
+ Grup parlamentar PSD+PC 

Dezvoltarea si practicarea sportului.
Sursa de finantare: Ministerul 
Dezvoltarii Regional si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
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principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 
 

1337.  Anexa 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investitii 
noi. 

Investitie noua – sala de sport in 
valoare de 4,5 mil. ron – com 
Ceamurlia de Jos-Jud Tulcea. 
Initiator: Horia Teodorescu – 
deputat 
+ Grup parlamentar PSD+PC 

Dezvoltarea si practicarea sportului.
Sursa de finantare: Ministerul 
Dezvoltarii Regional si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul      
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
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ordin al ministrului. 
  
 

1338.  Anexa 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investitii 
noi. 
 
 
 

Investitie noua – sala de sport in 
valoare de 4,5 mil. ron – com 
Beidaud-Jud Tulcea. 
Initiator: Horia Teodorescu – 
deputat 
+ Grup parlamentar PSD+PC 
 
 
 
 
 

Dezvoltarea si practicarea sportului.
Sursa de finantare: Ministerul 
Dezvoltarii Regional si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1339.  Anexa 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investitii 
noi. 

Investitie noua – sala de sport in 
valoare de 4,5 mil. ron – com 
Ciucurova-Jud Tulcea. 
Initiator: Horia Teodorescu – 
deputat 

Dezvoltarea si practicarea sportului.
Sursa de finantare: Ministerul 
Dezvoltarii Regional si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
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+ Grup parlamentar PSD+PC 1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1340.  Anexa 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investitii 
noi. 

Investitie noua – sala de sport in 
valoare de 4,5 mil. ron – com 
Casimcea-Jud Tulcea. 
Initiator: Horia Teodorescu – 
deputat 
+ Grup parlamentar PSD+PC 

Dezvoltarea si practicarea sportului.
Sursa de finantare: Ministerul 
Dezvoltarii Regional si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
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sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1341.  Anexa 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investitii 
noi. 

Investitie noua – sala de sport in 
valoare de 4,5 mil. ron – com 
Ostrov-Jud Tulcea. 
Initiator: Horia Teodorescu – 
deputat 
+ Grup parlamentar PSD+PC 

Dezvoltarea si practicarea sportului.
Sursa de finantare: Ministerul 
Dezvoltarii Regional si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
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Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
 

1342.  Anexa 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investitii 
noi. 

Investitie noua – sala de sport in 
valoare de 4,5 mil. ron – com Daieni-
Jud Tulcea. 
Initiator: Horia Teodorescu – 
deputat 
+ Grup parlamentar PSD+PC 

Dezvoltarea si practicarea sportului.
Sursa de finantare: Ministerul 
Dezvoltarii Regional si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
 

1343.  Anexa 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investitii 
noi. 

Investitie noua – sala de sport in 
valoare de 4,5 mil. ron – com 
Dorobantu-Jud Tulcea. 
Initiator: Horia Teodorescu – 

Dezvoltarea si practicarea sportului.
Sursa de finantare: Ministerul 
Dezvoltarii Regional si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
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deputat 
+ Grup parlamentar PSD+PC 

Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
 

1344.  MINISTERUL 
DEZVOLTARII 
REGIONALE SI 
TURISMULUI  
Anexa3/15   

- subprogramul 
pietruirea reabilitarea 
si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes 
local clasificate 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului cu 
suma de 450.000 mii lei.  

Pentru acoperirea creditelor de 
angajament contractate in anul 
2009 obiectivele aprobate in cadrul 
programelor de pietruire/asfaltare a 
drumurilor si alimentare cu apa a 
satelor. În anul 2009, investitiile in 
drumuri si alimentare cu apa au fost 
finantate din credite bugetare si 
credite de angajament, care 
trebuiau platite in prima luna din 
anul 2010. 
Bugetul pe 2010 pentru aceste doua 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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- Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor 

subprograme (apa si drumuri) nu 
acopera nici macar creditele de 
angajament din 2009, pentru care 
sunt executate lucrarile. 
Sursă de finanţare:  
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01. 

urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1345.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului - Anexa 3/15/grupa 
7006/titlul01/ 51/articol 02/alineat 
03   Subvenţii de la bugetul de stat 
pentru finanţarea programului de 
pietruire a drumurilor comunale         

Alocarea sumei de 3.200 mii lei 
pentru modernizarea drumului 
comunal DC 49 Buzăiel – Vama 
Buzăului, Judeţul Braşov 
 
 
Sursa de finanţare: Anexa 3/15 / 29  
Bugetul global aprobat pentru 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Senator Titus Corlăţean, PSD-PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

1346.  Anexa 3/15  Bugetul global aprobat 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Transfer către Primăria Comunei 
Moieciu – Judeţul Braşov a Sumei de 
106 mii lei, pentru: 

Lucrările de aducţiune şi alimentare 
cu apă reprezintă o necesitate 
pentru locuitorii din satul Măgura, 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
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Construirea captare aducţiune apa 
potabilă şi rezervor apa în Comuna 
Moieciu, Sat Măgura, Judeţul 
Braşov. 
 
Sursa:  Bugetul global aprobat pentru 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
(Senator Titus CORLĂŢEAN, 
PSD-PC) 
 
 

Comuna Moieciu. poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
     - Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1347.  Anexa 3/15 / 29  Bugetul global 
aprobat pentru Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
FIŞA OBIECTIVULUI / 
PROIECTULUI  
CATEGORIEI DE INVESTIŢII 
 

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

Lucrări începute în anul 2007 au 
nevoie de susţinerea finanţării din 
bugetul de stat pentru a fi 
finalizate în anul 2010.  
În luna ianuarie 2009 lucrările au 
fost întrerupte datorită lipsei de 
finanţare. Având în vedere că 
proiectul deserveşte 4 comune şi 12 
sate aparţinătoare, precum şi Parcul 
Industrial Prejmer (110 firme), 
generator a 15.000 locuri de muncă, 
se impun de urgenţă alocări 
bugetare corespunzătoare pentru 
finalizarea proiectului, în condiţiile 
în care conturile Primăriei Comunei 
Prejmer sunt blocate. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
     - Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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Sursa:  Bugetul global aprobat pentru 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
(Titus CORLĂŢEAN, PSD) 

1348.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/02, 
capitolul 5001, titlul 51, articolul 
01, alineatul 32 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
5.569,5 mii lei pentru reabilitarea 
termică a blocurilor de locuinţe în 
oraşul Zimnicea, jud. Teleorman: Bl. 
15 A, Bl. 15 D, Bl. 16 A şi Bl. 29 A 

Reducerea consumului de 
energie.Fondul de rezerva aflat la 
dispozitia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1349.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/02, 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 

Sistemul rutier existent este 
incompatibil cu structura şi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
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capitolul 5001, titlul 51, articolul 
02, alineatul 03- Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate. 

Regionale şi Turismului cu suma de 
4.855,8 mii lei pentru străzile 
orăşeneşti Mihail Kogălniceanu, 
Zorilor, Împăratul Traian, Sfinţii 
Împăraţi şi Cuza Vodă pe o lungime 
totală de 1776,79 ml, oraşul 
Zimnicea, jud. Teleorman 

intensitatea traficului care le 
tranzitează. Astfel, sunt necesare 
lucrări de modernizare a 
infrastructurii rutiere. Fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1350.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/02, 
capitolul 5001, titlul 51, articolul 
02, alineatul 03- Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
300 mii lei lei pentru amenajarea 
trotuarelor din localitatea Piatra, jud. 
Teleorman. 

Trotarul existent se va reamenaja 
prin montarea de pavele pe 
aproximativ 650 metrii liniari. 
Fondul de rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1351.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15, capitolul 
5001, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 20- Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
975 mii lei lei, pentru construcţia 
sistemului de alimentare cu apă în 
localitatea Ciuperceni, jud. 
Teleorman. 
 

În prezent localitatea nu dispune de 
sistem de apă şi canal, şi nici de 
staţie de epurare a apei. Suma 
solicitată reprezintă 15% din costul 
total al proiectului. Fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1352.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/02, 
capitolul 5001, titlul 51, articolul 
02, alineatul 20- Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
500 mii lei, pentru construcţia 
sistemului de alimentare cu apă în 
localitatea Fîntînele, jud. Teleorman. 
 

În prezent localitatea nu dispune de 
sistem de apă şi canal, şi nici de 
staţie de epurare a apei. Suma 
solicitată reprezintă co-finanţarea 
locală a proiectului. Fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
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1353.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului, Anexa 3/15/02, 
capitolul 5001, titlul 51, articolul 
02, alineatul 20- Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
581 mii lei, pentru construcţia 
sistemului de alimentare cu apă în 
localitatea Frumoasa, jud. 
Teleorman. 
 

În prezent localitatea nu dispune de 
sistem de apă şi canal, precum nici 
de staţie de epurare a apei. Suma 
solicitată reprezintă co-finanţarea 
locală a proiectului. Fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1354.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/02, 
capitolul 5001, titlul 51, articolul 
02, alineatul 20- Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
300 mii lei, pentru construcţia 
sistemului de alimentare cu apă în 
localitatea Piatra, jud. Teleorman. 
 

În prezent localitatea nu dispune de 
sistem de apă şi canal, precum nici 
de staţie de epurare a apei. Suma 
solicitată reprezintă co-finanţarea 
locală a proiectului. Fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1355.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/02, 
capitolul 5001, titlul 51, articolul 
02, alineatul 20- Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
600 mii lei, pentru construcţia 
sistemului de alimentare cu apa in 
localitatea Traian Teleorman. 
 

În prezent localitatea nu dispune de 
sistem de apă şi canal, şi nici de 
staţie de epurare a apei. Fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1356.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/02, 
capitolul 5001, titlul 51, articolul 
02, alineatul 04- Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
250 mii lei pentru construcţia unei 
baze sportive în localitatea 
Frumoasa, jud. Teleorman. 

In prezent localitatea nu dispune de 
o baza sportiva. Fondul de rezerva 
aflat la dispozitia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  

- Sursa de finanţare nu 
poate          fi avută în 
vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, Fondul 
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de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se 
repartizează unor 
Ordonatori principali de 
credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului 
bugetar.     

1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

-   
 

1357.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Se propune suplimentarea bugetului In prezent localitatea nu dispune de Se propune respingerea 
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Turismului, Anexa 3/15/02, 
capitolul 5001, titlul 51, articolul 
02, alineatul 04- Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport. 

alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
200 mii lei pentru construcţia unei 
baze sportive în localitatea 
Furculeşti, jud. Teleorman. 

asemenea facilitate. Fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului. 

amendamentului intrucat  
- Sursa de finanţare nu 

poate          fi avută în 
vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se 
repartizează unor 
Ordonatori principali de 
credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului 
bugetar.     

1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
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localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

-   
 

1358.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/02, 
capitolul 5001, titlul 55, articolul 
01, alineatul 13 - Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
41,7 mii lei lei pentru amenajarea 
unui parc în  localitatea Traian, jud. 
Teleorman. 

In prezent in localitate nu exista un 
parc. Fondul de rezerva aflat la 
dispozitia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  nu 
exista baza legala pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRT 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1359.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/02, 
capitolul 5001, titlul 55, articolul 
01, alineatul 13 - Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
30 mii lei lei pentru amenajarea unui 
parc în  localitatea Frumoasa, jud. 
Teleorman. 

In prezent in localitate nu exista un 
parc. Fondul de rezerva aflat la 
dispozitia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  nu 
exista baza legala pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRT 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1360.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/02, 
capitolul 5001, titlul 55, articolul 
01, alineatul 13 - Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
50 mii lei lei pentru amenajarea unui 
parc în  localitatea Fîntînele, jud. 
Teleorman. 

In prezent in localitate nu exista un 
parc. Fondul de rezerva aflat la 
dispozitia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  nu 
exista baza legala pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRT 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1361.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15/29  
 

Construirea două blocuri de locuinţe 
cu 80 de apartamente destinate 
închirierii pentru tineri – Zărneşti, 
jud. Braşov.  
Valoare aproximativă 20.000.000 lei 
 

În oraşul Zărneşti nu s-a construit 
în ultimii ani niciun apartament 
ANL.  
Redistribuire în interiorul bugetului 
alocat MDRT.  

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
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investiţii. 
     - Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1362.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15/29  

Sistem pachetizat de utilităţi publice 
– Comuna Prejmer, jud. Braşov. 
Aproximativ 90.000.000 lei 

Proiectul deserveşte comunele 
Prejmer, Târlungeni, Budila şi 
Teliu (cu satele componente) şi 
Parcul Industrial Prejmer, generator 
a 15.000 locuri de muncă. 
Lucrare în continuare 
Redistribuire în interiorul bugetului 
alocat MDRT. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
     - Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1363.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15/29  
 

Aducţiune apă - Pojorta-Cincu, jud. 
Braşov. Aproximativ 1.000.000 lei  
 

Lucrare în continuare 
Redistribuire în interiorul bugetului 
alocat MDRT. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
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finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
     - Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1364.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15/29  
 

Construcţie bazine de înot: 
- Comuna Prejmer, jud. Braşov 
- Municiupiul Săcele, jud. 

Braşov 
- Oraşul Ghimbav, jud. Braşov 
- Oraşul Zărneşti, jud. Braşov 

 
Valoare aproximativă pentru fiecare 
proiect în parte – 1.500.000 lei  

Redistribuire în interiorul bugetului 
alocat MDRT. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
     - Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1365.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15/29  
 

Reabilitare blocuri de locuinţe.  
- Zărneşti, jud. Braşov. 

Valoare aprox. 5.000.000 lei.  
- Prejmer, jud. Braşov. Valoare 

Redistribuire în interiorul bugetului 
alocat MDRT. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 
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aproximativă 2.000.000 lei si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Sursa de finanţare nu poate         
fi avută în vedere întrucât nu se 
precizeaza clar capitolul       
 

1366.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15/29  

Reabilitare cămin cultural sat Sebeş, 
comuna Hârseni, jud. Braşov. 
Valoare aproximativă 5.000.000 lei 

Redistribuire în interiorul bugetului 
alocat MDRT. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2 Nu se specifică sursa de 
finanţare neindicându-se 
capitolul bugetar din care 
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urmează să se finanţeze 
obiectivul de investiţii. 
 

1367.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15/29  

Construcţie patinoar artificial – 
municipiul Făgăraş, jud. Braşov. 
Valoare aproximativă 5.000.000 lei 

Redistribuire în interiorul bugetului 
alocat MDRT. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
 

1368.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15/29  
 

Construcţia de locuinţe pentru tineri 
rromi – cartier Gârcini, municipiul 
Săcele, jud. Braşov. Valoare 
aproximativă 2.500.000 lei 

Redistribuire în interiorul bugetului 
alocat MDRT. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
 

1369.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15/29  
 

Construcţie săli de sport: 
- Bod, jud. Braşov 
- Vama Buzăului, jud. Braşov 
- Hălchiu, jud. Braşov 
- Prejmer, jud. Braşov 

Valoare aproximativă pentru fiecare 
proiect în parte – 1.000.000 lei 

Lucrări în continuare 
Redistribuire în interiorul bugetului 
alocat MDRT. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
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sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1370.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15/29  
 

Construcţia staţiei de epurare şi a 
reţelei de canalizare – Bod, jud. 
Braşov 
Valoare aproximativă 3.500.000 lei 

Redistribuire în interiorul bugetului 
alocat MDRT. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 
577 /1997 Republicată, 
privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului 
pe care o comunica 
consiliilor judetene, 
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defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si 
transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele 
cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile 
valorice ale acestora. 

 
Sursa de finantare nu este clara 
nu se precizeaza 
capitolul/titlul/art./alin. 
 

1371.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15/29  
 

Alimentare cu apă, canalizare, 
modernizare străzi – sat Dăişoara, 
Ungra, jud. Braşov 
Valoare aproximativă 10.000.000 lei 

Redistribuire în interiorul bugetului 
alocat MDRT. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 
577 /1997 Republicată, 
privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului 
pe care o comunica 
consiliilor judetene, 
defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si 
transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele 
cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile 
valorice ale acestora. 

 
Sursa de finantare nu este clara 
nu se precizeaza 
capitolul/titlul/art./alin. 
 

1372.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15/29  
 

Realizarea reţelei de apă şi canalizare 
– Moieciu de Sus, jud. Braşov 
Valoare aproximativă 7.500.000 lei 

Redistribuire în interiorul bugetului 
alocat MDRT. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 
577 /1997 Republicată, 
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privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului 
pe care o comunica 
consiliilor judetene, 
defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si 
transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele 
cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile 
valorice ale acestora. 

 
Sursa de finantare nu este clara 
nu se precizeaza 
capitolul/titlul/art./alin. 
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1373.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului  
Anexa 3/15/29  

Canalizare şi alimentare cu apă – 
Dridif, Voila, jud. Braşov 
Valoare aproximativă 1.000.000 lei 

Redistribuire în interiorul bugetului 
alocat MDRT. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 
577 /1997 Republicată, 
privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului 
pe care o comunica 
consiliilor judetene, 
defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si 
transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele 
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cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile 
valorice ale acestora. 

 
Sursa de finantare nu este clara 
nu se precizeaza 
capitolul/titlul/art./alin. 
 

1374.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Înfiinţarea Fondului Naţional de 
Locuinţe pentru 10.000 de locuinţe 
nou construite şi complet echipate.  
Vloare aproximativă 2 miliarde lei în 
2010.  

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT 

1375.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 70 mii lei necesară 
pentru modernizare drumului de 
exploatare agricola comuna Strugari, 
judeţul Bacau. 
 
 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-

Starea precară a  îngreunează 
desfăşurarea activităţilor curente. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  

- Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 
577 /1997 Republicată, 
privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 
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PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru 
realizarea Programului 
pe care o comunica 
consiliilor judetene, 
defalcata pe 
subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu 
avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si 
transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele 
cuprinzand obiectivele 
incadrate in prevederile 
programului si nivelurile 
valorice ale acestora. 

 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1376.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 50 mii lei, 
necesară pentru amenajarea unui parc 
în  satul Strugari, comuna Strugari, 
judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unui 
spaţiu de odihnă şi agrement în 
conformitate cu standardele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene,  pentru cetăţenii 
localităţii respective.. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1377.  Anexa 3/15/02 Cap. 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 01, Alin. 01,  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  176,231 mii lei necesară 
pentru Proiect integrat: Canalizare si 

Creşterea calităţii vieţii locuitorilor 
comunei menţionate 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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statie de epurare satele Radeana si 
Viisoara; Alimentare cu apa satele 
Radeana si Viisoara; Modernizare 
drum comunal Radeana; Centru de 
ingrijire batrani Negoiesti; Achizitie 
dotari camin cultural Negoiesti - 
comuna Stefan cel Mare, judeţul 
Bacău 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

Guvernului asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
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1378.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 7,081 mii lei, 
necesară pentru amenajarea unui parc 
în  satul Ştefan cel Mare, comuna 
Ştefan cel Mare, judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unui 
spaţiu de odihnă şi agrement în 
conformitate cu standardele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene,  pentru cetăţenii 
localităţii respective. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1379.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma 7,492 mii lei necesară 
pentru Pth - Modernizarea DC 122 
Radeana – Gutinas, Comuna Ştefan 
cel Mare, judeţul Bacău. 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1380.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 20 Subprogramul 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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privind alimentarea cu apă  a 
satelor. 

PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 50 mii lei, 
necesari pentru realizarea sistemului 
de alimentare cu apă, in comuna 
Tatarasti, satele:Cornii de Sus, 
Dragesti si Gherdana, judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului.  

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1381.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă  a 
satelor. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 15,9 mii 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, in 
satul Tătărăşti, comuna Tatarasti, 
judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
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potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1382.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma 81 mii lei necesară pentru 
modernizare DC 99A, km 1+705-
4+275, comuna Tătărăşti, judeţul 
Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –

Starea precară a drumurilor 
îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1383.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma 1400 mii lei necesară pentru 
reabilitarea si modernizarea DC 152 
si DC 128, comuna Tg Trotuş, 
judeţul Bacău. 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1384.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă  a 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 

 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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satelor. Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 228,2  mii 
lei, necesară pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, in 
comuna Ungureni, satele: Bibiresti, 
Tociloasa, Garla Anei, Botesti, 
Zlătari, Viforeni si extindere retea de 
distributie localitatea Ungureni, 
judeţul Bacău.  
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului.  

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1385.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma 219,1 mii lei necesară 
pentru reabilitarea si modernizarea 
drumurilor comunale, comuna 
Ungureni, judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
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potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1386.  Anexa 3/15/02 Cap. 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 01, Alin. 01,  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  238 mii lei necesară pentru 
Proiect integrat: ADI Ungureni-
Buhoci Modernizare drum comunal 
Viforeni, comuna Ungureni - Bijghir, 
comuna Buhoci, judeţul Bacău 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

 
Creşterea calităţii vieţii locuitorilor 
comunei menţionate 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1387.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 18,6 mii lei, 
necesară pentru reabilitarea şi 
extinderea parcului din satul 
Ungureni, comuna Ungureni, judetul 
Bacău.  
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unui 
spaţiu de odihnă şi agrement în 
conformitate cu standardele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene,  pentru cetăţenii acestei 
comunităţi, . 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  

- Sursa de finanţare nu 
poate          fi avută în 
vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                
nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se 
repartizează unor 
Ordonatori principali de 
credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului 
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Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului 
bugetar 

- Nu exista temei legal 
pentru finantarea acestor 
cheltuieli din bugetul 
MDRT 

1388.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma 35,500 mii lei necesară 
pentru reabilitarea si modernizare 
drumurilor  comunale DC 183, DC 
183 A Solont, Sarata Cucuieti L=5,7 
km, judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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Senator:Elena Mitrea PSD+PC prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1389.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă  a 
satelor. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 10,1 mii 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, in 
comuna Manastirea ,  judeţul Bacau. 
 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 

Investitia este necesara pentru 
realizarea obiectivelor ce vizeaza 
combaterea poluarii, reducerea 
poluarii solului, a apelor subterane 
si a apelor de suprafata receptoare. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1390.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 305.1137 mii lei necesară 
pentru reconstructie pod peste raul 
Casin, judetul Bacau. 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

Guvernului repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
Nu exista temei legal pentru 
finatarea constructiei de poduri 
din bugetul MDRT. 

1391.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 7 mii lei necesară pentru 
reabilitare drum Paraul Dulce si 
Parvulesti, judetul Bacau. 
Autor, apartenenţă politică: 
 Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 

 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1392.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 93.7 mii lei necesară 
pentru reabilitare DC 194 Luncani-

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Slatina, comuna Margineni, judetul 
Bacau. 
Autor, apartenenţă politică: 
 Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1393.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 93.7 mii lei necesară 
pentru reabilitare DC 196 Podis - 
Serpeni, comuna Margineni, judetul 
Bacau. 
Autor, apartenenţă politică: 
 Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 

 
 
 
 
 
 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1394.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă  a 
satelor. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 10,1 mii 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, in 
comuna Margineni ,  judeţul Bacau. 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

Investitia este necesara pentru 
realizarea obiectivelor ce vizeaza 
combaterea poluarii, reducerea 
poluarii solului, a apelor subterane 
si a apelor de suprafata receptoare. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 
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- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1395.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 180 mii lei necesară 
pentru, amenajare trotuare in comuna 
Margineni. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1396.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă  a 
satelor. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 10 mii lei, 
necesari pentru realizarea sistemului 
de alimentare cu apă, in comuna 
Motoseni , judeţul Bacau. 
 

Investitia este necesara pentru 
realizarea obiectivelor ce vizeaza 
combaterea poluarii, reducerea 
poluarii solului, a apelor subterane 
si a apelor de suprafata receptoare. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1397.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 7 mii lei necesară pentru 
modernizare DC 39A Motoseni - 
Chicera, judetul Bacau. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

impracticabile. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1398.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 170.04 mii lei necesară 
pentru regularizare parau Hatman si 
amenajare drum aferent sat Oituz, 
comuna Oituz, judetul Bacau. 
 
Autor, apartenenţă 
politică:Deputat: Viorel Hrebenciuc 
–PSD+PCDeputat: Petru Gabriel 
Vlase-PSD+PCDeputat:Iulian Iancu 
–PSD+PCDeputat:Antochi 
Gheorghe-PSD+PCSenator: Radu 
Cătălin Mardare –
PSD+PCSenator:ElenaMitrea  

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
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fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1399.  Anexa 3/15/02 Cap. 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 01, Alin. 01,  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  412.147 lei necesară pentru 
înfiinţarea reţelei publice de 
alimentare cu apă şi a reţelei publice 
de apă uzată (canalizare şi staţie de 
epurare) în localitatea Oituz, comuna 
Oituz, judeţul Bacau. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării 
transfrontaliere, reducerea poluării 
solului, a apelor subterane şi a 
apelor de suprafaţă receptoare. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1400.  Anexa 3/15/02 Cap. 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 01, Alin. 01,  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  344.282 mii lei necesară 
pentru înfiinţarea reţelei publice de 
alimentare cu apă şi a reţelei publice 
de apă uzată (canalizare şi staţie de 
epurare) în localitatile Poiana Sarata 
si Harja, judeţul Bacau. 
 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării 
transfrontaliere, reducerea poluării 
solului, a apelor subterane şi a 
apelor de suprafaţă receptoare. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1401.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 20 Subprogramul 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

Investitia este necesara pentru 
realizarea obiectivelor ce vizeaza 
combaterea poluarii, reducerea 
poluarii solului, a apelor subterane 
si a apelor de suprafata receptoare. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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privind alimentarea cu apă  a 
satelor. 

PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 182.642 
mii lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, in în 
localitatile Poiana Sarata si Harja, 
judeţul Bacau. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1402.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 7 mii lei necesară pentru 
modernizare DC 137 si drum de 
interes local Paraul Palistaneni, 
Palanca, judetul Bacau. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
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potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1403.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă  a 
satelor. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 221.037 
mii lei, necesari pentru realizarea 
Proiect integrat: Alimentare cu apa, 
Canalizare statie de epurare, 
Reabilitare Muzeu, Construire 
Gradinita, Modernizare drum, 
Palanca, judeţul Bacau. 
 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 

 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
t  

1404.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local, cu suma de 42 mii lei necesară 
pentru lucrări de întreţinere şi 
modernizare a drumului comunal 30 , 
comuna Coloneşti, judeţul Bacău.  
 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 

Starea precară a drumurilor comunale 
îngreunează desfăşurarea activităţilor 
curente, iar în condiţii de ploaie sau 
zăpadă acestea devin impracticabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 
Senator:Elena Mitrea 

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1405.  Anexa 3/15/02 Cap. 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 01, Alin. 01,  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării, reducerea 
poluării solului, a apelor subterane 
şi a apelor de suprafaţă receptoare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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suma de  3.794 mii lei necesară 
pentru înfiinţarea reţelei publice de 
alimentare cu apă şi canalizare 
pentru comuna Coloneşti, judeţul 
Bacău. 
 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 
Senator:Elena Mitrea 

 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1406.  Anexa 3/15/02 Cap. 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 01, Alin. 01, 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  68,1 mii lei necesară pentru 
înfiinţarea reţelei publice de 
alimentare cu apă şi canalizare 
pentru sat Zapodia, comuna 
Coloneşti, judeţul Bacău. 
 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 

Senator:Elena Mitrea 
 

 
Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării, reducerea 
poluării solului, a apelor subterane 
şi a apelor de suprafaţă receptoare. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1407.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local, cu suma de 470,5 mii lei necesară 
pentru lucrări de întreţinere şi 
modernizare a drumului din satul 
Borşani, comuna Coţofăneşti, judeţul 
Bacău.  
 
 
 
 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 

Senator:Elena Mitrea 

Starea precară a drumurilor comunale 
îngreunează desfăşurarea activităţilor 
curente, iar în condiţii de ploaie sau 
zăpadă acestea devin impracticabile. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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 obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1408.  Anexa 3/15/02 Cap. 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 01, Alin. 01, 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  374,2 mii lei necesară 
pentru înfiinţarea reţelei publice de 
canalizare şi staţie de epurare pentru 
satul Bîlca, comuna Coţofăneşti, 
judeţul Bacău. 
 
 
 
Autori 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării, reducerea 
poluării solului, a apelor subterane 
şi a apelor de suprafaţă receptoare. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 

Senator:Elena Mitrea 
 

comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1409.  Anexa 3/15/02 Cap. 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 01, Alin. 01, 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  2,5 mii lei necesară pentru 

 
Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării, reducerea 
poluării solului, a apelor subterane 
şi a apelor de suprafaţă receptoare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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înfiinţarea reţelei publice de 
alimentare cu apă şi canalizare 
pentru sat Tămăşoaia, comuna 
Coţofăneşti, judeţul Bacău. 

 
 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 

Senator:Elena Mitrea 
 
 

 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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1410.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local, cu suma de 40 mii lei necesară 
pentru lucrări de întreţinere şi 
modernizare a drumului din satul 
Tămăşoaia, comuna Coţofăneşti, judeţul 
Bacău.  
 
 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 

Senator:Elena Mitrea 
 
 

Starea precară a drumurilor comunale 
îngreunează desfăşurarea activităţilor 
curente, iar în condiţii de ploaie sau 
zăpadă acestea devin impracticabile. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1236 -

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1411.  Anexa 3/15/02 Cap. 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 01, Alin. 01, 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  15,5 mii lei necesară pentru 
înfiinţarea reţelei publice de 
alimentare cu apă şi canalizare 
pentru comuna Damieneşti, judeţul 
Bacău. 
 
 
 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 

Senator:Elena Mitrea 
 
 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării, reducerea 
poluării solului, a apelor subterane 
şi a apelor de suprafaţă receptoare. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1412.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local, cu suma de 60 mii lei necesară 
pentru lucrări de întreţinere şi 
modernizare a 2 km de drum în comuna 
Damieneşti, judeţul Bacău. 
 
 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 

Starea precară a drumurilor comunale 
îngreunează desfăşurarea activităţilor 
curente, iar în condiţii de ploaie sau 
zăpadă acestea devin impracticabile. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 

Senator:Elena Mitrea 
 
 

comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1413.  Anexa 3/15/02 Cap. 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 01, Alin. 01 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  355,5 mii lei necesară 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării, reducerea 
poluării solului, a apelor subterane 
şi a apelor de suprafaţă receptoare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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pentru înfiinţarea reţelei publice de 
alimentare cu apă, canalizare şi staţie 
de epurare pentru comuna Dealu 
Morii, judeţul Bacău. 
 
 
 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 

Senator:Elena Mitrea 
 
 

 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
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1414.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 

Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local, cu suma de 71 mii lei necesară 
pentru lucrări de întreţinere şi 
modernizare a drumurilor comunale şi 
de interes local în satele Cauia şi 
Calapodeşti, în comuna Dealu Morii, 
judeţul Bacău. 
 
 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 

Senator:Elena Mitrea 
 
 

Starea precară a drumurilor comunale 
îngreunează desfăşurarea activităţilor 
curente, iar în condiţii de ploaie sau 
zăpadă acestea devin impracticabile. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1415.  Anexa 3 / 15  Proiect integrat: Asfaltare drumuri 
comunale; Centru de zi after-school; 
componenta culturala, comuna Dealu 
Morii, judeţul Bacău 
 
Suma alocată: 209, 7 mii lei 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 

Senator:Elena Mitrea 
 
 

Creşterea calităţii vieţii  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1242 -

face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
 

1416.  Anexa 3/15/02 Cap. 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 01, Alin. 01 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  57,1 mii lei necesară pentru 
înfiinţarea reţelei publice de 
alimentare cu apă, canalizare şi staţie 
de pompare pentru comuna Fărăoani, 
judeţul Bacău. 
 
 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 

Senator:Elena Mitrea 
 
 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării, reducerea 
poluării solului, a apelor subterane 
şi a apelor de suprafaţă receptoare 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1417.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local, cu suma de 110 mii lei necesară 
pentru lucrări de întreţinere şi 
modernizare a drumului comunal 68, 
Găiceana – Arini, comuna Găiceana, 
judeţul Bacău. 
 
 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 

Starea precară a drumurilor comunale 
îngreunează desfăşurarea activităţilor 
curente, iar în condiţii de ploaie sau 
zăpadă acestea devin impracticabile. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 

Senator:Elena Mitrea 
 

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
  

1418.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local, cu suma de 110 mii lei necesară 
pentru lucrări de întreţinere şi 
modernizare a drumului comunal 66, 

Starea precară a drumurilor comunale 
îngreunează desfăşurarea activităţilor 
curente, iar în condiţii de ploaie sau 
zăpadă acestea devin impracticabile. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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Găiceana – Huţu, comuna Găiceana, 
judeţul Bacău. 
 
 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 

Senator:Elena Mitrea 
 
 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1419.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unui 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
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Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare 

Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 86,3 mii lei, 
necesară pentru reamenajarea unui 
parc de agrement, comuna Găiceana, 
judeţul Bacău 
 
 
 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 
Senator:Elena Mitrea 

spaţiu de odihnă şi agrement în 
conformitate cu standardele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene,  pentru cetăţenii 
comunei Găiceana, judeţul Bacău. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

- Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1420.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local, cu suma de 76 mii lei necesară 
pentru lucrări de pietruire şi modernizare 
a 36 km în comuna Strugari judeţul 
Bacău. 
 
 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 

Starea precară a drumurilor comunale 
îngreunează desfăşurarea activităţilor 
curente, iar în condiţii de ploaie sau 
zăpadă acestea devin impracticabile. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 

Senator:Elena Mitrea 

defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1421.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local, cu suma de 56 mii lei necesară 

Starea precară a drumurilor comunale 
îngreunează desfăşurarea activităţilor 
curente, iar în condiţii de ploaie sau 
zăpadă acestea devin impracticabile. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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pentru lucrări de modernizare a 
drumului comunal 19 Strugari – Floreşti, 
judeţul Bacău. 
 
 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 

Senator:Elena Mitrea 

 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1249 -

1422.  Anexa 3 / 15  Proiect integrat modernizare dc 200 , 
construire gradinita in satul Petricica 
si dotari camin cultural sat Strugari, 
judeţul Bacău 
 
Suma alocată: 110 mii lei 
 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 

Senator:Elena Mitrea 
 
 

Creşterea calităţii vieţii  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1423.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 10 000 lei necesară 
pentru realizarea lucrărilor de 
asfaltare şi modernizare a DC124 
Onesti-Racauti-Buciumi, km 2+200-
8+200, jud. Bacău 
 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1250 -

Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1424.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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drumurilor de interes local. reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 70 000 lei necesară 
pentru realizarea lucrărilor de 
reprofilare şi amenajare cu piatră a 
12 km. de uliţe în satul Buciumi, jud. 
Bacău 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
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1425.  Anexa 3/15/02 Cap. 5001, Grupa 

51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 01, Alin. 01 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  250 000 lei necesară pentru 
realizarea unui proiect integrat de 
alimentare cu apă potabilă, sat 
Buciumi şi canalizare şi staţie de 
epurare în satele Buciumi şi Racauţi, 
comuna Buciumi, jud. Bacău 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării 
transfrontaliere, reducerea poluării 
solului, a apelor subterane şi a 
apelor de suprafaţă receptoare. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
  

1426.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă  a 
satelor. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 30 000 lei, 
necesari pentru extinderea sistemului 
de alimentare cu apă în satul Racauti 
– cătun Conti, comuna Buciumi, 
judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din Comuna Buciumi, 
judeţul Bacău. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1427.  Anexa 3/15/02 Cap. 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 01, Alin. 01, 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  200 000 lei necesară pentru 
realizarea proiectului integrat: sistem 
de alimentare cu apă şi canalizare în 
comuna Buhoci, judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării 
transfrontaliere, reducerea poluării 
solului, a apelor subterane şi a 
apelor de suprafaţă receptoare. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1428.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 

Starea precară a drumului comunal 
îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acesta devine 
impracticabil. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 12 500 lei necesară 
pentru realizarea lucrărilor de 
reabilitare a drumului comunal DC 
83 din comuna Buhoci, judeţul 
Bacău. 
 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
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1429.  Anexa 3/15/2 Cap. 7001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 05, Finanţarea 
elaborării şi/sau actualizării 
planurilor urbanistice generale şi a 
regulamentelor locale de urbanism. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 7001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 05, 
Finanţarea elaborării şi/sau 
actualizării planurilor urbanistice 
generale şi a regulamentelor locale 
de urbanism, cu suma de 20 000 lei 
necesare pentru actualizarea şi 
efectuarea de planuri cadastrale şi 
studii de fezabilitate în vederea 
construirii unui cămin cultural în 
comuna Buhoci, judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

În vederea construirii unui cămin 
cultural în comuna Buhoci, este 
necesară actualizarea şi efectuarea 
de planuri cadastrale şi studii de 
fezabilitate fără de care proiectul nu 
pate fi pus în aplicare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1430.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 100 000 lei necesară 
pentru realizarea lucrărilor de 
asfaltare a drumurilor comunale din 
comuna Buhoci, judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Suma solicitată este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, a 
infrastructurii rurale şi pentru 
asigurarea unui trai decent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1431.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 175 000 lei, 
necesară pentru amenajarea unui parc 
de agrement în  comuna Buhoci, 
judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unui 
spaţiu de odihnă şi agrement în 
conformitate cu standardele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene,  pentru cetăţenii 
comunei Buhoci din judeţul Bacău. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1432.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 

Suma solicitată este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, a 
infrastructurii rurale şi pentru 
asigurarea unui trai decent. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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cu suma de 860 000 lei necesari 
pentru: 
Îmbunătăţirea calităţii drumurilor de 
interes local, modernizarea drumului 
comunal DC 119, reparaţii trotuare 
sat Caiuti, modernizarea DC 114 şi a 
uliţelor şi modernizarea drumurilor 
locale CFR Caiuti şi a DC 118, din 
comuna Caiuti, judeţul Bacău. 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1433.  Anexa 3/15/02 Cap. 5001, Grupa Se propune suplimentarea bugetului Investiţia este necesară pentru Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1262 -

51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 01, Alin. 01. 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  70 000 lei necesară pentru 
reabilitarea reţelei de alimentare cu 
apă şi canalizare şi extinderea 
acesteia în comuna Caiuti, judeţul 
Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării 
transfrontaliere, reducerea poluării 
solului, a apelor subterane şi a 
apelor de suprafaţă receptoare. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1434.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 10 000 lei, 
necesară pentru reabilitarea spaţiului 
verde cu destinaţia parc agricol, în 
comuna Caiuti, judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru amenajarea unui 
parc agricol în conformitate cu 
standardele impuse de calitatea de 
membru al Uniunii Europene,  
pentru comuna Caiuti, judeţul 
Bacău. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor obiective din 
bugetul MDRT 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1435.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 14.000 lei, 
necesară pentru amenajarea unui parc 
de agrement în  comuna Caiuti, 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unui 
spaţiu de odihnă şi agrement în 
conformitate cu standardele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene,  pentru cetăţenii 
comunei Caiuti, judeţul Bacău. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor obiective din 
bugetul MDRT 
- Sursa de finanţare nu poate  
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judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1436.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 55 000 lei, 
necesară pentru asigurarea finanţării 
proiectului integrat „Înfiinţare reţea 
canalizare, extinderea reţea apă, 
modernizare drumuri comunale, 
centru de zi pentru copii, dotare 
aşezământ cultural” în  comuna 
Caşin, judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Suma solicitată este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, a 
infrastructurii rurale şi pentru 
asigurarea unui trai decent. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1437.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 65.000 lei necesară 
pentru realizarea lucrărilor de 
asfaltare a străzii 22 Decembrie din 
comuna Casin, judeţul Bacău.. 

Suma solicitată este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, a 
infrastructurii rurale şi pentru 
asigurarea unui trai decent. 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Guvernului judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1438.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unui 
spaţiu de odihnă şi agrement în 
conformitate cu standardele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- De la alineatul 55.01.13” 
Programe de dezvoltare nu se 
finanteaza cheltuieli pentru 
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dezvoltare, cu suma de 38.814 lei, 
necesară pentru amenajarea Parcului 
municipal Moinesti, judetul Bacau. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Europene,  pentru cetăţenii satului 
Moinesti, judetul Bacau. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

realitarea de spaţii de odihnă şi 
agrement 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1439.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 32.229 lei necesară 
pentru înfiinţarea sensurilor giratorii 
pe str. T. Vladimirescu din Moineşti, 
judeţul Bacău. 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 

Fondurile sunt destinate fluidizării 
traficului prin înfiinţarea sensurilor 
giratorii pe str. T. Vladimirescu din 
Moineşti, judeţul Bacău. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1440.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 52.000 lei necesară 

Fondurile sunt destinate finanţării 
lucrărilor de reparaţie a străzii 
principale din Buhuşi, judeţul 
Bacău, aflată într-o stare avansată 
de degradare. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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pentru reparaţia străzii principale din 
Buhuşi, judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1441.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Suma solicitată este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, a 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
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Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 10.000 lei, 
necesară pentru asigurarea finanţării 
proiectului de îmbunătăţire a 
condiţiilor de viaţă pentru 
comunitatea de romi Colonia 
Bistriţei Buhuşi, judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

infrastructurii rurale şi pentru 
asigurarea unui trai decent. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1271 -

principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1442.  Anexa 3/15/2 Cap. 7001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 05, Finanţarea 
elaborării şi/sau actualizării 
planurilor urbanistice generale şi a 
regulamentelor locale de urbanism. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 7001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 05, 
Finanţarea elaborării şi/sau 
actualizării planurilor urbanistice 
generale şi a regulamentelor locale 
de urbanism, cu suma de 10.000 lei 
necesare pentru Planul Urbanistic 
General şi Regulamentul Local de 
Urbanism din Buhuşi, judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate întocmirii 
Planului Urbanistic General şi 
Regulamentului Local de Urbanism 
din Buhuşi, judeţul Bacău. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Sumele sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1443.  Anexa 3/15/2 Cap. 7001, Grupa 51, Se propune suplimentarea bugetului Fondurile sunt destinate întocmirii Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1272 -

Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 05, Finanţarea 
elaborării şi/sau actualizării 
planurilor urbanistice generale şi a 
regulamentelor locale de urbanism. 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 7001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 05, 
Finanţarea elaborării şi/sau 
actualizării planurilor urbanistice 
generale şi a regulamentelor locale 
de urbanism, cu suma de 18.000 lei 
necesare pentru Proiectul integrat de 
dezvoltare urbană durabilă a 
Cartierului de Vest din Buhuşi, 
judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Proiectul integrat de dezvoltare 
urbană durabilă a Cartierului de 
Vest din Buhuşi, judeţul Bacău. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului intrucat  
- Sumele sunt prevăzute în 
poziţie globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 
 

1444.  Anexa 3/15/02 Cap. 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 01, Alin. 01  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  15.000 lei necesară pentru 

Investiţia este necesară pentru 
reabilitarea reţelei de distribuţie a 
apei potabile din Buhuşi, judeţul 
Bacău. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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reabilitarea reţelei de apă din Buhuşi, 
judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Guvernului local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
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1445.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 

Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 35.000 lei necesară 
pentru reparaţia Str. 1 Mai din 
Buhuşi, judeţul Bacău. 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate finanţării 
lucrărilor de reparaţie a Str. 1 Mai 
din Buhuşi, judeţul Bacău, aflată 
într-o stare avansată de degradare. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1275 -

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1446.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 7.710 lei. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate Proiectului 
pentru o şcoală modernă şi sigură în 
localitatea Slănic Moldova, judeţul 
Buzău. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
-Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1447.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 7.710 lei. 

Fondurile sunt destinate Proiectului 
-  Siguranşa copiilor, 
responsabilitate supremă a tuturor 
în localitatea Slănic Moldova, 
judeţul Bacău. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
-Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT 
- Sursa de finanţare nu poate  
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Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1448.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 17.770 lei. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate Proiectului 
– Itinerar virtual Slănic Moldova, în 
localitatea Slănic Moldova, judeţul 
Buzău. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
-Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1449.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 

Fondurile sunt destinate Proiectului 
– Sănătate şi o viată mai bună în 
comunitate, în localitatea Slănic 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Sursa de finanţare nu poate  
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dezvoltare. Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 23.240 lei. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Moldova, judeţul Buzău. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1450.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 5.810 lei. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate Proiectului 
– Selectarea structurilor gazdă 
pentru centrele Europene Directe în 
localitatea Slănic Moldova, judeţul 
Buzău. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1451.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 145.730 lei. 

Fondurile sunt destinate Proiectului 
– Centru comunitar de dezvoltare, 
informare publică în localitatea 
Slănic Moldova, judeţul Buzău. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
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Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1452.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 7.000 lei. 
 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate Proiectului 
– Introducerea şi menţinerea în 
funcţiune a sistemului de 
management integrat calitate – 
sănătate şi securitate ocupaţională 
(ISO 9001-OHSAS 18001) în 
cadrul Primăriei municipiului 
Moineşti, judeţul Bacău. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1453.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 7.300 lei. 
 
 
Autor, apartenenţă politică: 

Fondurile sunt destinate Proiectului 
– înlocuirea sistemelor clasice de 
încălzire cu sisteme care utilizează 
energia solară – panouri solare 
termice pentru producerea de apă 
caldă menajeră la Spitalul 
Municipal de Urgenţă  Moineşti, 
judeţul Bacău. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1454.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 7.300 lei. 
 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate Proiectului 
– înlocuirea sistemelor clasice de 
încălzire cu sisteme care utilizează 
energia solară – panouri solare 
termice pentru producerea de apă 
caldă menajeră la Spitalul 
Municipal de Urgenţă  Moineşti, 
judeţul Bacău. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
-Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1455.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 2.900 lei. 
 

Fondurile sunt destinate Proiectului 
– înlocuirea sistemelor clasice de 
încălzire cu sisteme care utilizează 
energia solară – panouri solare 
termice pentru producerea de apă 
caldă menajeră la Grădiniţa nr. 9  
Moineşti, judeţul Bacău. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
-Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT 
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Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 
 

 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1456.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 713.000 lei. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt necesare pentru 
modernizarea drumurilor comunale 
în localitatea Sănduleni, judeţul 
Bacău. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1457.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 713.000 lei. 
 
Autor, apartenenţă politică: 

Fondurile sunt necesare pentru 
modernizarea drumurilor comunale 
în localitatea Sănduleni, judeţul 
Bacău. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 
 

1458.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, Se propune suplimentarea bugetului Fondurile sunt necesare pentru Se propune respingerea 
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Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 40.000 lei. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

modernizarea drumului de ocolire 
DJ 117,localitatea Moineşti judeţul 
Bacău. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului intrucat  
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1459.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 134.000 lei. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt necesare pentru 
modernizarea străzii Mihai 
Eminescu Moineşti, Proiectul 
„Strada aurului negru”, judeţul 
Bacău. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1460.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 258.000 lei. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 

Fondurile sunt necesare pentru 
reabilitarea infrastructurii de străzi 
în municipiul Moineşti, judeţul 
Bacău. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1461.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 

Fondurile sunt destinate Proiectului 
– Modernizarea şi amenajarea 
Parcului Băi în municipiul 
Moineşti, judeţul Bacău. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Nu exista temei pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
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Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 70.000 lei. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

bugetul MDRT 
Sursa de finantare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1462.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă  a 
satelor. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 670.000 
lei. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate alimentării 
cu apă în comuna Orbeni, judeţul 
Bacău. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1463.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă  a 
satelor. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 713.000 
lei. 
 
Autor, apartenenţă politică: 

Fondurile sunt destinate alimentării 
cu apă în comuna Sănduleni, 
judeţul Bacău. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1464.  Anexa 3 / 15 FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  

Asigurarea unor conditi decente , in 
coformitate cu cerintele Uniuni 
Europene de a ridica nivelul de trai 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1290 -

 
-Alimentare cu apa Comuna 
Pancesti, judetul Bacau-6.000 lei 
(sase mii lei) 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

in mediul rural , este necesara 
alimentarea cu apa a Comunei 
Pancesti, Judetul Bacau. 
 
Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1465.  Anexa 3 / 15 FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
 
Modernizare DC 96-Comuna 
Pancesti, Judetul Bacau-28.000 lei 
(douazeci si opt mii lei) 
 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Reabilitare este impetuos necesara , 
deoarece acesta in conditii de iarna 
devine inpracticabil 
 
Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
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- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1466.  Anexa 3 / 15 FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
 
Canalizare Comuna Pancesti si 
Comuna Dienet-86.000lei(optzeci si 
sase mii lei) 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Amelirarea calitati factorilor de 
mediu. 
 
Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1467.  Anexa 3 / 15 FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unui 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
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ATEGORIEI DE INVESTITII  
 
Amenajare parc centru civic  si grup 
statuar-Pargaresti, Judetul Bacau-
17.000(sapte spre zece mii lei) 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

spaţiu de odihnă şi agrement în 
conformitate cu standardele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene. 
 
Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

- Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1468.  Anexa 3 / 15 FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Modernizare drumuri comunale in 
Comuna Racova Judetul Bacau – 
880.000 lei(optsute optzeci mii lei) 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
 
Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1469.  Anexa 3 / 15 FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Alimentare apa si canalizare in 
Comuna Racova Judetul Bacau – 
1.600.000 lei (un million sase sute 
mii lei) 
 
Autor, apartenenţă politică: 

Suma solicitată este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi 
pentru asigurarea unui trai decent. 
 
Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
  

1470.  Anexa 3 / 15 FIŞA Construirea spatiilor de locuit sub Se propune respingerea întrucât: 
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OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Mansardare blocuri locuinte in 
Sascut, Judetul Bacau – 1.300.000 lei 
(un million trei sute mii lei) 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 
 

pretul pietei. 
 
Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
     - Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1471.  Anexa 3 / 15 FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Alimentare cu apa satele Solont, 
Sarata, comuna Solont, judetul 
Bacau -77.000lei (saptezeci si sapte 
mii lei) 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 

Suma solicitată este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi 
pentru asigurarea unui trai decent. 
 
 
Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Guvernului. 
 

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1472.  Anexa 3 / 15 FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  

Suma solicitată este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi 
pentru asigurarea unui trai decent. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Canalizare satele Solont, Sarata, 
comuna Solont, judetul Bacau- 
54.000 lei ( cincizeci si patru mii 
lei) 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

 
Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1473.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI  

 
Anexa3/15   

- subprogramul pietruirea 
reabilitarea si/sau 

asfaltarea drumurilor de 
interes local clasificate 

- Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor 

 
Suplimentarea bugetului 

Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului cu suma de 450.000 

mii lei pentru acoperirea 
creditelor de angajament 
contractate in anul 2009 

obiectivele aprobate in cadrul 
programelor de pietruire/asfaltare 
a drumurilor si alimentare cu apa 

a satelor  

 In anul 2009, investitiile in 
drumuri si alimentare cu apa au 
fost finantate din credite 
bugetare si credite de 
angajament, care trebuiau 
platite in prima luna din anul 
2010. 
Bugetul pe 2010 pentru aceste 
doua subprograme (apa si 
drumuri) nu acopera nici macar 
creditele de angajament din 
2009, pentru care sunt 
executate lucrarile. 
Sursă de finanţare:  
Bugetul de stat 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

1474.  

Anexa 3/15, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Alocarea sumei de 10.000 ron Bisericii 
Baptiste din satul Nermiş, comuna 

Groşeni, judetul Arad –  
autor deputat Ciprian‐Florin Luca ‐ PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
Nu exista temel legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT 

1475.  

Anexa 3/15, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Alocarea sumei de 1.795.252  ron 
necesară modernizării drumului 

comunal DC 38  din comuna Gurahonț 
județul Arad‐ 

 autor Ciprian‐Florin Luca‐deputat PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
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- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1476.  

Anexa 3/15, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Alocarea sumei de 1.131.060  ron 
necesară alimentării cu apă satele 

Dulcele,Zimbru din comuna Gurahonț 
județul Arad‐  

autor Ciprian‐Florin Luca‐deputat PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1477.  

Anexa 3/15, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Alocarea sumei de 1.400.000  ron 
necesară modernizării drumului 
comunal DC 13 din comuna Archiş 

județul Arad‐  
autor Ciprian‐Florin Luca‐deputat PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1478.  Anexa 3/15, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
Anexa 2 / Cap. 7001 / titlul 6 / 
grupa 51 / articol 01 / alin. 32 

Oraş Făget 
reabilitare termică – bloc de locuinţe 
sociale  (str. Lugojului, nr. 25, 72), 
bloc ANL (str. D. Gladnei, nr. 1) 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
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 termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1479.  Anexa 3/15, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
Anexa 2 / Cap. 7001 / titlul 6 / 
articol 02 / alin. 04 

Oraş Făget 
Construcţie Bloc ANL (str. 
Stadionului, nr. 1 bis) 
 

Atragerea tineretului în zonă, 
satisfacerea unui număr de 815 
cereri 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRT 
Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
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o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”  
 

1480.  Anexa 3/15, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
Anexa 2 / Cap. 7001 / titlul 6 / 
articol 02 / alin. 04 

Oraş Făget 
construcţii de locuinţe pentru tineri 
 

Atragerea tineretului în zonă, 
satisfacerea unui număr de 815 
cereri 

Se propune respingerea 
amendamentului intruca 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRT 
Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”  
 

1481.  Anexa 3/15, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
Anexa 2 / Cap. 7001 / titlul 6 / 
articol 02 / alin. 03 

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

Modernizarea infrastructurii rutiere 
şi rezolvarea scurgerii apelor 
pluviale, eliminare inundaţii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”  
 
 
 
 

1482.  Anexa 3/15, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
Anexa 2 / Cap. 7001 / titlul 6 / 
articol 02 / alin. 03 

Oraş Buziaş 
modernizări străzi – asfaltare 
(borduri) şi modernizări alei 
pietonale, parc – trotuare 
 

Modernizarea infrastructurii rutiere 
şi rezolvarea scurgerii apelor 
pluviale, eliminare inundaţii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 
 

1483.  Anexa 3/15, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  

Oraş Buziaş 
introducere apă şi canal în satele 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
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Anexa 2 / Cap. 7001 / titlul 6 / 
articol 02 / alin. 20 

Bacova şi Silagiu 
 

apelor de suprafaţă Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
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1484.  Anexa 3/15, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
Anexa 2 / Cap. 7001 / titlul 6 / 
articol 02 / alin. 03 

Oraş Buziaş 
modernizări străzi – asfaltare 
(borduri) şi modernizări alei 
pietonale, parc – trotuare 

Modernizarea infrastructurii rutiere 
şi rezolvarea scurgerii apelor 
pluviale, eliminare inundaţii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
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Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

1485.  Anexa 3/15, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
Anexa 2 / Cap 7001, subcapitol 05 / 
grupa 02 / titlul 17 

Oraş Buziaş 
amenajări hidrotehnice intravilan 
 

Punerea în circuitul intravilan a 
unor terenuri neconforme  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
Nu exista temei pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT 

1486.  Anexa 3/15, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
Anexa 2 / Cap 7001, subcapitol 50 / 

Oraş Buziaş 
proiect parc şi colonada 

Recuperarea prestigiului de altădată 
al staţiunii turistice Buziaş 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
Nu exista temei pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT 

1487.  Anexa 3/15, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
Anexa 2 / Cap. 7001 / titlul 6 / 
articol 02 / alin. 20 

Oraş Făget 
Introducere sistem apă canal şi staţie 
epurare în localităţile aparţinătoare 
Făgetului: Temereşti, Băteşti, 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
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 Brăneşti, Jupâneşti, Bichigi, 
Povergina, Bunea Mare, Colonia 
Mică, Beghei 

prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
Nu exista temei pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT 
 

1488.  Anexa 3/15, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
Anexa 2 / Cap 7001, subcapitol 50 / 

Comuna Margina 
Înfiinţare parcuri  

Asigurarea spaţiului verde, cu scop 
recreativ şi ecologizant, într-o zonă 
intens poluată 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Nu exista temei pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare 

1489.  Anexa nr. 3/15, capitolul 5001, 
titlul VI, grupa 51, art. 02, alin. 04 

Construcţie bază sportivă 
multifuncţională în satul Burluşi, 
comuna Ciofrângeni, judeţul Argeş 
– 300.000 lei  
 
Autor: Radu Costin VASILICĂ, 
deputat PSD 

Nevoia existenţei unei baze 
sportive de antrenament şi de 
petrecere a timpului liber pentru 
numărul mare de tineri din aflaţi în 
Burluşi, comuna Ciofrângeni.  
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1490.  Anexa nr. 3/15, capitolul 5001, 
titlul VI, grupa 51, art. 02, alin. 20 

Finalizare lucrări de alimentare cu 
apă în satul Rudeni, comuna Şuici, 
judeţul Argeş – 300.000 lei 
 
Autor: Radu Costin VASILICĂ, 
deputat PSD 

Creşterea nivelului de trai al 
locuitorilor satului Rudeni şi 
importanţa finalizării unei investiţii 
deja începute. 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1491.  Anexa nr. 3/15, capitolul 5001, 
titlul VI, grupa 51, art. 02, alin. 20 

Finalizarea lucrărilor la reţeaua de 
canalizare a satelor Valea Rizii şi 
Dârmăneşti, comuna Dârmăneşti, 

Creşterea nivelului de civilizaţiei al 
locuitorilor comunei Dârmăneşti, 
precum şi protejarea mediului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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judeţul Argeş – 3.000.000 lei 
 
Autor: Radu Costin VASILICĂ, 
deputat PSD 

natural faţă de deversările 
necontrolate ale apelor menajere 
uzate.  
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului / 
diminuarea corespunzătoare a 
bugetului Serviciului de 
Transmisiuni Speciale 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1492.  Anexa nr. 3/15, capitolul 5001, 
titlul VI, grupa 51, art. 02, alin. 20 

Extinderea reţelei de canalizare a 
apelor menajere în Cătunul Groapă, 
comuna Mărăcineni, judeţul Argeş – 
1.000.000 lei 
 
Autor: Radu Costin VASILICĂ, 
deputat PSD 

Creşterea nivelului de civilizaţiei al 
locuitorilor comunei Mărăcineni, 
precum şi protejarea mediului 
natural faţă de deversările 
necontrolate ale apelor menajere 
uzate.  
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului / 
diminuarea corespunzătoare a 
bugetului Serviciului de 
Transmisiuni Speciale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
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- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1493.  Anexa nr. 3/15, capitolul 5001, 
titlul VI, grupa 51, art. 02, alin. 20 

Finalizarea lucrărilor de canalizare 
a apelor menajere din comuna 
Coşeşti, judeţul Argeş – 250.000 lei 
 
Autor: Radu Costin VASILICĂ, 
deputat PSD 

Motivaţia este atât una de natură a 
creşte gradul de civilizaţie al 
locuitorilor comunei, cât şi nevoia 
finalizării acestei investiţii aflată în 
stadiu avansat de finalizare.  
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1494.  Anexa nr. 3/15, capitolul 5001, 
titlul VI, grupa 51, art. 02, alin. 03 

Extinderea lucrărilor de asfaltare a 
drumului DC 220 din Budeasa 
Mică, comuna Budeasa, judeţul 
Argeş – 600.000 lei 
 
Autor: Radu Costin VASILICĂ, 
deputat PSD 

Motivaţia este dată de utilitatea pe 
care asfaltarea acestui drum 
comunal o va avea asupra celor 
aproximativ 350 de locuitori ai 
satului Budeasa Mică.  
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1318 -

Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1495.  Anexa nr. 3/15, capitolul 5001, 
titlul VI, grupa 51, art. 01, alin. 01 

Definitivarea lucrărilor de 
construcţie şi amenajare a noului 
sediu al primăriei comunei 
Poienari de Argeş din judeţul Argeş 

Lucrarea este aproape finalizată 
prin eforturile administraţiei locale, 
fiind nevoie de această sumă pentru 
definitivare. Investiţia va permite 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
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– 300.000 lei  
 
Autor: Radu Costin VASILICĂ, 
deputat PSD 

creşterea nivelului serviciilor 
publice oferite cetăţenilor din 
Poienari de Argeş.  
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului 

bugetul MDRT 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1496.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
Anexa 3/15/29 

- Reabilitare cămin cultural 
sat Nucşoara, comuna 
Poseşti, judeţul Prahova 

    
 100.000 lei 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestei cladiri, deoarece are un 
stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
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ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
 

1497.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Şcoala Generală Stroieşti. 
Comuna Stroieşti are o populaţie de 
peste 5000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I-VIII  unde învaţă  
peste 600 elevi 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
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- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1498.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Tomşani. Comuna Tomşani are o 
populaţie de peste 4000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I- VIII  unde învaţă  
peste 700 elevi 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
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ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1499.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Cernişoara. Comuna Cernişoara are o 
populaţie de peste 5000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

În această comună sunt şase şcoli 
generale cu clasele I- VIII  unde învaţă  
peste  800 elevi 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
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Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1500.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Slătioara. Comuna Slătioara are o 
populaţie de peste 5000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I- VIII  unde învaţă  
peste  650 elevi 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
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Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1501.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Mateeşti. Comuna Mateeşti are o 
populaţie de peste 5000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 
 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I- VIII  unde învaţă  
peste  650 elevi 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
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localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1502.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Liceul  Economic din 
municipiul Rm. Vâlcea.  
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

La acest liceu învaţă peste 1500 elevi 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
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3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1503.  

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Liceul Lădeşti. Comuna 
Lădeşti are o populaţie de peste 4000 
locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

La acest liceu învaţă peste 500 elevi 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
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locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1504.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Liceul  Bălceşti  
Oraşul Bălceşti are o populaţie de peste 
8000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

La acest  liceu învaţă aproape 1500  
elevi 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
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propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1505.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Prundeni. Comuna Prundeni are o 
populaţie de peste 5000 locuitori.  
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I- VIII  unde învaţă  
peste 600 elevi 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
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principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1506.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Ştefăneşti. Comuna Ştefăneşti are o 
populaţie de peste 4500 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I- VIII  unde învaţă  
peste 600 elevi 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
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obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1507.  

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Şcoala cu clasele I-VIII 
Voineasa. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD În această comună sunt trei şcoli 

generale cu clasele I- VIII  unde învaţă  
peste 150 copii 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
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globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1508.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Sală de sport - Şcoala cu clasele I-VIII 
Lăpuşata. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I- VIII  unde învaţă  
peste 298 copii 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
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sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1509.  

Anexa nr. 3-15 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Sală de sport - Şcoala cu clasele I-VIII 
P.Măglaşi. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I- VIII  unde învaţă  
peste 279 copii  
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
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constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1510.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Şcoala cu clasele I-VIII 
Amărăşti. Sumă necesară: 2.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD În această comună sunt trei şcoli 

generale cu clasele I- VIII  unde învaţă  
peste 376 copii Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
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2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1511.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Reabilitare DJ 46A Bîrseşti – Bărbăteşti 
Sumă necesară: 1.000.000 lei  
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 6 km 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
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naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1512.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Extindere alimentare cu apă Costeşti- 
Bistriţa. 
Sumă necesară: 1.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD  

6 km 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
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1513.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Implementarea unui sistem de 
alimentare cu apă pentru localităţile 
Vaideeni – Horezu – Măldăreşti pe HG 
577 
Sumă necesară: 3.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1514.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Reabilitarea Drumului Comunal 
Goruneşti , Slătioara 
Sumă necesară: 300.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1515.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Construire bază sportivă 
multifuncţională TIP 2, comuna Buneşti 
Sumă necesară: 800.000 lei 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
1.. Derularea Programului Sali 
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Autor: Aurel Vlădoiu - PSD de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1516.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Reabilitarea drumurilor locale prin 
executare la rigole şi turnarea stratului 

3 km 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Anexa 3/15 de uzură , comuna Buneşti; 
Sumă necesară: 800.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

al Guvernului - Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1517.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Construire bază sportivă 
multifuncţională - comuna Frânceşti 
Sumă necesară: 350.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1518.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Construire bază sportivă 
multifuncţională - comuna Prundeni 
Sumă necesară: 350.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1519.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Amenajare  bază sportivă -comuna 
Stroeşti 
Sumă necesară: 350.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1520.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Alocarea de fonduri pentru realizarea 
obiectivului canalizare  oraş Berbeşti 
Sumă necesară: 1.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Este un oraş nou, înfiinţat în anul 
2004, are un număr de 8000 locuitori  
din care 5000 locuiesc la blocuri. Este 
nevoie pe o distanţă de 10-15 km. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1521.  Anexa 3/15/29 
Fişa pg. 17,  
Cod obiectiv 18 

Suplimentarea cu 1.656 mii lei 
pentru Reţeaua de canalizare cu 
staţie de epurare com Girov, jud. 
Neamţ 
 
Deputat PSD  Victor Surdu 

Obiectivul de investiţie a fost 
aprobat prin HG nr. 7/2006. suma 
aprobată: 5.400 mii lei; suma 
primită: 3.746 mii lei. 
Sursa: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1346 -

stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1522.  Anexa 3/15/29 
Fişa pg. 17,  
Cod obiectiv 18 

Suplimetarea cu 1.608 mii lei pentru 
alimentarea cu apă potabilă sat 
Osloveni, com. Bodeşti, jud. Neamţ 
 
Deputat PSD  Victor Surdu 

Obiectivul de investiţie a fost 
aprobat prin HG nr. 1256/2005 şi 
HG nr. 577/1997. Suma aprobată: 
1.996 mii lei; suma primită: 389 
mii lei. 
Sursa: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1523.  Anexa 3 / 15  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Alocarea sumei de 721.000 lei pentru 
modernizare DC 19A din comuna 
Bumbesti-Pitic, judetul Gorj 
 
Surupaceanu Mugurel, deputat PSD 

Fondul de Rezerva a Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1524.  Suma se introduce la Anexa 3/15 de 
la Ministerul Dezvoltării Regionale 

Blocuri ANL , 64 de apartamente – 
Studiu de Fezabilitate. 

Este necesar ca in Judetul Vrancea, 
Orasul Panciu sa se realizeze 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1349 -

şi Turismului, capitolul 7006  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor:Deputat Ciprian Nica 
 

blocurile ANL, tinand cont de 
multiplele cereri pentru locuinte, 
facute de catre tinerii din localitate. 
Consideram acest punct ca fiind 
unul extreme de important in 
dezvoltarea localitatii si in 
sprijinirea tinerilor din Panciu! 
Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”  
 

1525.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 200000 lei necesară 
pentru reabilitare DC 72. 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ciprian Nica 

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
.      
 

1526.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
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ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 150000 lei necesară 
pentru modernizare DC Feldioara. 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ciprian Nica 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
.      
 

1527.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, Se propune suplimentarea bugetului  Se propune respingerea 
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Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 150000 lei necesară 
pentru modernizare DC 9 Km 2+200 
– 3+200. 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC Ciprian Nica 

amendamentului intrucat 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
.      
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1528.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 

Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 950000 lei necesară 
pentru modernizare DC 18. 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC Ciprian Nica 

  Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
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stabilirea sursei de finantare”. 
.      
 

1529.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă  a 
satelor. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 2 000 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, in 
comuna Tanasoaia  judeţul Vrancea. 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC Ciprian Nica 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1355 -

căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
.      
 

1530.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă  a 
satelor. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 2 000 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, 
Feldioara, in comuna Tanasoaia  
judeţul Vrancea. 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC Ciprian Nica 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
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prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
.      
 

1531.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 240000 lei necesară 
pentru construire podet Catun 
Calimaneasa, amenajare trotuare ]n 
comuna Tanasoaia. 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
 Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
.      
 

1532.  Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local, cu suma de 19.720 mii lei 
necesară pentru lucrări de întreţinere a 
următoarelor drumuri comunale, 
localitatea Bogheşti, judeţul Vrancea:   

1. DJ 241 F – Jugani – 5 km – 
suma de 4.600 mii lei 

2. DJ 241 F - Chiţcani – 5 km – 
suma de 4.200 mii lei 

3. DJ 241 F – Bogheşti, biserică – 
1 km – suma de 1.000 mii lei 

4. DJ 241 F - Bogheştii de Sus – 2 
km – suma de 2.000 mii lei 

5. DJ 241 F – Bicheşti – 4 km – 
suma de 3.220 mii lei 

6. DJ 241 F – Prisecani, biserică – 
2 km – suma de 1.900 mii lei 

7. DJ 241 F – Tăbuceşti – 1, 5 km 
– suma de 1.600.000 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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8. DJ – 241 F – Plăcinţeni – 1, 5 
km – suma de 1.200 mii lei 

 
Autor 
Deputat PSD+PC 
Ciprian Nica  

 
 

prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
.      
 

1533.  Anexa 3/15/02 Cap. 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 01, Alin. 01,  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  3.794 mii lei necesară 
pentru înfiinţarea reţelei publice de 
alimentare cu apă şi canalizare 
pentru satele comunei Bogheşti, 
judeţul Vrancea: 

1. aducţiune apă cu canalizare 
pentru Bogheşti, Bogheştii de 
Sus, Jugani 

2. aducţiune apă cu canalizare 
pentru Bicheşti, Prisecani, 
Tăbuceşti, Pleşeşti  

 
Autor 
Deputat PSD+PC  
Ciprian Nica 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării, reducerea 
poluării solului, a apelor subterane 
şi a apelor de suprafaţă receptoare. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
.      
 

1534.  Grupa 51,Art.02,Alin.21 
Transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
realizarea de investiţii în turism-
170,529 mii lei 

Grupa 51,Art.02,Alin.21 se 
modifică astfel: 
Transferuri de la bugetul de stat către 
bugetele locale pentru realizarea de 
investiţii în turism şi infrastructură 
de interes local şi regional-179399 
mii lei 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1360 -

bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare, 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
.      
 

1535.  Anexa nr.3/15/29,PAG.15,Cod 
obiectiv 17 
Obiectivul proiectului 
Program construc�ii săli de sport 
 

Construirea unei săli de sport în 
următoarele comune din  Jud. 
Maramureş: 
Ieud-200 mii lei 
Cicîrlău-200 mii lei 
Recea-200 mii lei 
Săpân�a-200 mii lei 

Sursa de finanţare: Redistribuire de 
la Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
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ordin al ministrului. 
-Bugetul SGG pe anul 2010 este 
dimensionat potrivit sarcinilor si 
atributiilor acestuia..      
 

1536.  Anexa nr.3/15/29 
Obiectivul proiectului 
Construirea reţelei de canalizare 
 

Construirea reţelei de canalizare în  
localităţile comunei  RECEA Jud. 
Maramureş-200 mii lei 

Sursa de finanţare: Redistribuire de 
la Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 
-Bugetul SGG pe anul 2010 este 
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dimensionat potrivit sarcinilor si 
atributiilor acestuia..      
 

1537.  Anexa nr.3/15/29 
Obiectivul proiectului 
Construire canalizare şi staţie 
epurare 

Construire canalizare şi staţie epurare 
în comuna Remeţi 
Jud. Maramureş-200 mii lei 
Comuna Bude�ti-100 mii lei 

Sursa de finanţare: Redistribuire de 
la Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 
-Bugetul SGG pe anul 2010 este 
dimensionat potrivit sarcinilor si 
atributiilor acestuia..      
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1538.  Anexa nr.3/15/29 

Obiectivul proiectului 
Extinderea re�elei de apă potabilă 
 

Extinderea reţelei de apă potabilă în 
comuna SĂPÂNŢA Jud. 
Maramureş-150 mii lei 
 

Sursa de finanţare: Redistribuire de 
la Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 
-Bugetul SGG pe anul 2010 este 
dimensionat potrivit sarcinilor si 
atributiilor acestuia..      
 

1539.  Anexa nr.3/15/29 Reabilitare drumuri comunale in Sursa de finanţare: Redistribuire de Se propune respingerea 
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Obiectivul proiectului 
 
 
Reabilitare drumuri comunale 

jud.Maramures: 
-SĂPÂNŢA -75 mii lei  
- între com.Satulung si com.Coltau 
asfaltare drum comunal-100 mii lei 

la Secretariatul General al 
Guvernului 

amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 
-Bugetul SGG pe anul 2010 este 
dimensionat potrivit sarcinilor si 
atributiilor acestuia..      
 

1540.  Anexa nr.3/15/29 
Obiectivul proiectului 
 

Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii rutiere de interes local 
în comuna Remeţi 

Proiect integrat măsura 322 din 
PNDR  fonduri FEADR Sursa de 
finanţare: Redistribuire de la 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Bugetul SGG pe anul 2010 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1365 -

Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii rutiere de interes 
local 

Jud. Maramureş-200 mii lei Secretariatul General al Guvernului este dimensionat potrivit 
sarcinilor si atributiilor acestuia..   
2. Obiectivul poate fi finanţat 
din fonduri externe 
nerambursabile postaderare, 
respectiv FEADR, PNDR, 
Măsura 322., aceste sume fiind 
cuprinse în bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 
3. Cofinanţarea aferentă 
cheltuielilor eligibile precum şi 
cheltuielile neeligibile sunt în 
sarcina beneficiarului 
proiectului; 
4. Pentru finanţarea obiectivului 
este necesară elaborarea, 
depunerea, şi aprobarea unui 
proiect eligibil, ulterior se va 
încheia un contract de finanţare. 
 

1541.  Anexa nr.3/15/29 
Obiectivul proiectului 
Lucrări de pietruire, plombare �i 
asfaltare a drumurilor, construc�ie 
poduri �i pode�e 
 

Lucrări de pietruire, plombare şi 
asfaltare a drumurilor din comuna 
RECEA-300 mii lei 
Asuaju de Sus 1,5km-200 mii lei, 
Asfaltare drum judeţean DC 193 E 
Ariniş-Asuaju de Sus (1 km limita 
Barsau de Sus – SM); construcţie 
pod peste valea Asuajului si 5 km 
covor asfaltic peste cel existent 
Finalizare construc�ie poduri �i 
pode�e în comuna Asuaju de 
Sus,jud.Maramure�-150 mii lei 

Sursa de finanţare: Redistribuire de 
la Secretariatul General al 
Guvernului 
 
 
 
Mai trebuie achitat la constructor 
1,5 miliarde lei 
Sursa de finanţare: Redistribuire de 
la Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
-Bugetul SGG pe anul 2010 este 
dimensionat potrivit sarcinilor si 
atributiilor acestuia..      
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

1542.  Anexa nr.3/15/29 
Obiectivul proiectului 
 
Modernizare străzi şi uliţe 

Modernizare străzi şi uliţe în comuna 
1,Budeşti-200 mii lei 
2,Bocicoiu Mare-200 mii lei 
Jud. Maramureş 
 

Sursa de finanţare: Redistribuire de 
la Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
-Bugetul SGG pe anul 2010 este 
dimensionat potrivit sarcinilor si 
atributiilor acestuia 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

1543.  Anexa nr.3/15/29 
Obiectivul proiectului 
Construire drum comunal 
 

Construire drum comunal Proiect 
„DC 20 Vişeu de Jos -  Săliştea de 
Sus km 0 +000 – 10+600 
Jud. Maramureş-100 mii lei 

Credit bugetar de 500.000 lei alocat 
în 2009 
Sursa de finanţare: Redistribuire de 
la Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
-Bugetul SGG pe anul 2010 este 
dimensionat potrivit sarcinilor si 
atributiilor acestuia 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

1544.  Anexa nr.3/15/29 
Obiectivul proiectului 
Modernizare drum 
 

Modernizare drum de legătură 
Asuaju de Sus – Salsig si Asuaju de 
Sus – Baiţa de sub Codru-200 mii lei 

Sursa de finanţare: Redistribuire de 
la Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
-Bugetul SGG pe anul 2010 este 
dimensionat potrivit sarcinilor si 
atributiilor acestuia 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

1545.  Anexa nr.3/15/29 
Obiectivul proiectului 
Extindere trotuar 

Extindere trotuare în comuna 
ARINIŞ, Jud. Maramureş-50 mii lei 

Sursa de finanţare: Redistribuire de 
la Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
-Bugetul SGG pe anul 2010 este 
dimensionat potrivit sarcinilor si 
atributiilor acestuia 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

1546.  Anexa nr.3/15/29 
Obiectivul proiectului 
Construirea cămin cultural 

Construire Cămin Cultural comuna 
SAPÂNŢA, Jud. Maramureş-75 mii 
lei 
Comuna Reme�i,jud.Maramure�-
200 mii lei 

Sursa de finanţare: Redistribuire de 
la Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
-Bugetul SGG pe anul 2010 este 
dimensionat potrivit sarcinilor si 
atributiilor acestuia 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional 

1547.  Anexa nr.3/15/29 
Obiectivul proiectului 
 
Reabilitare interioare Cămin 
Cultural 

Reabilitare interioare Cămin Cultural 
Ariniş, comuna ARINIŞ, Jud. 
Maramureş-50 mii lei, 
Loc. Bozânta Mica com.Recea-200 
mii lei 

Credit bugetar de 500.000 lei alocat 
în 2009 
Sursa de finanţare: Redistribuire de 
la Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
-Bugetul SGG pe anul 2010 este 
dimensionat potrivit sarcinilor si 
atributiilor acestuia 
- Nu exista temei legal pentru 
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finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT 
 

1548.  Anexa nr.3/15/29 
Obiectivul proiectului 
Construcţie clădire spaţiu 
administrativ 

Construcţie clădire spaţiu 
administrativ  în comuna ASUAJU 
DE SUS  
(Primarie – anexe) 
Jud. Maramureş-200 mii lei 

Construcţie clădire Primărie 
Sursa de finanţare: Redistribuire de 
la Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
-Bugetul SGG pe anul 2010 este 
dimensionat potrivit sarcinilor si 
atributiilor acestuia 
- Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT 
 

1549.  Anexa nr.3/15/29 
Obiectivul proiectului 
Construire şi dotare Grădiniţă cu 
program normal 
 

Construire şi dotare Grădiniţă cu 
program normal 
Comuna Budeşti 
Jud. Maramureş-50 mii lei 

Sursa de finanţare: Redistribuire de 
la Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
-Bugetul SGG pe anul 2010 este 
dimensionat potrivit sarcinilor si 
atributiilor acestuia 
- Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT 
 

1550.  Anexa nr.3/15/29 
Obiectivul proiectului 
Construirea unei baze sportive 

Acordarea finanţării pentru Proiectul 
depus - declarat eligibil şi finanţabil 
(Ordonanţa 7/2006) “Construirea 
unei baze sportive în localitatea 
Săsar, comuna RECEA 
Jud. Maramureş-200 mii lei 
Obiectiv (proiect) investitii noi: 
Teren de golf in Baia Sprie-10000 
mii lei 

Proiect declarat eligibil şi finanţabil 
Sursa de finanţare: Redistribuire de 
la Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
-Bugetul SGG pe anul 2010 este 
dimensionat potrivit sarcinilor si 
atributiilor acestuia 
Nu exista baza legala pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT 

1551.  Anexa nr.3/15/29 
Obiectivul proiectului 
Construire patinoar  

Construire patinoar în oraşul Cavnic 
Jud.Maramureş-100 mii lei 
Baia Sprie jud.Maramureş-100 mii 
lei 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
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Tg.Lapus jud Maramures-100 mii lei 
 

prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”  
 

1552.    
Anexa nr.3/15/29 
Obiectivul proiectului 
Construire centura ocolitoare 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr.3/15/29 
Obiective (proiecte) de investitii noi: 
Centura oras Baia Sprie continuata 
cu tunel pe sub muntele Gutin-3000 
mii lei 

Investiţii în vederea creării de 
locuri de muncă şi dezvoltare 
economică a regiunii.Mentionam ca 
proiectul a fost inclus in anul 2009  
in bugetul Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii cu 
suma de 1000 mii lei, suma 
neangajata si care printr-un raspuns 
facut la o interpelare de catre 
subsemnatul si-a declinat 
competenta de a realiza acest 
obiectiv in favoarea Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Locuintelor de la acea data. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”  
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
din bugetul MDRT 

1553.  Anexa nr.3/15/29,PAG.15,Cod 
obiectiv 17 
Obiectivul proiectului 
Program construcţii săli de sport 
 

Construirea unei săli de sport în 
următoarele comune din  Jud. 
Maramureş: 
Ieud-200 mii lei 
Cicîrlău-200 mii lei 
Recea-200 mii lei 
Săpân�a-200 mii lei 

Sursa de finanţare: Redistribuire de 
la Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
-Bugetul SGG pe anul 2010 este 
dimensionat potrivit sarcinilor si 
atributiilor acestuia 
Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
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constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1554.  Anexa nr.3/15/29 
Obiectivul proiectului 
Construirea reţelei de canalizare 
 

Construirea reţelei de canalizare în  
localităţile comunei  RECEA Jud. 
Maramureş-200 mii lei 

Sursa de finanţare: Redistribuire de 
la Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
-Bugetul SGG pe anul 2010 este 
dimensionat potrivit sarcinilor si 
atributiilor acestuia 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 
 

1555.  Anexa nr.3/15/29 
Obiectivul proiectului 
Construire canalizare şi staţie 
epurare 

Construire canalizare şi staţie epurare 
în comuna Remeţi 
Jud. Maramureş-200 mii lei 
Comuna Bude�ti-100 mii lei 

Sursa de finanţare: Redistribuire de 
la Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
-Bugetul SGG pe anul 2010 este 
dimensionat potrivit sarcinilor si 
atributiilor acestuia 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

1556.  Anexa nr.3/15/29 
Obiectivul proiectului 
Extinderea re�elei de apă potabilă 
 

Extinderea reţelei de apă potabilă în 
comuna SĂPÂNŢA Jud. 
Maramureş-150 mii lei 
 

Sursa de finanţare: Redistribuire de 
la Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
-Bugetul SGG pe anul 2010 este 
dimensionat potrivit sarcinilor si 
atributiilor acestuia 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

1557.  Anexa nr.3/15/29 
Obiectivul proiectului 
 
 
Reabilitare drumuri comunale 

Reabilitare drumuri comunale in 
jud.Maramures: 
-SĂPÂNŢA -75 mii lei  
- între com.Satulung si com.Coltau 
asfaltare drum comunal-100 mii lei 

Sursa de finanţare: Redistribuire de 
la Secretariatul General al 

Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
-Bugetul SGG pe anul 2010 este 
dimensionat potrivit sarcinilor si 
atributiilor acestuia 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
 
 

1558.  Anexa nr.3/15/29 
Obiectivul proiectului 
 
Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii rutiere de interes 
local 

Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii rutiere de interes local 
în comuna Remeţi 
Jud. Maramureş-200 mii lei 

Proiect integrat măsura 322 din 
PNDR  fonduri FEADR Sursa de 
finanţare: Redistribuire de la 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Bugetul SGG pe anul 2010 
este dimensionat potrivit 
sarcinilor si atributiilor acestuia..   
2. Obiectivul poate fi finanţat 
din fonduri externe 
nerambursabile postaderare, 
respectiv FEADR, PNDR, 
Măsura 322., aceste sume fiind 
cuprinse în bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 
3. Cofinanţarea aferentă 
cheltuielilor eligibile precum şi 
cheltuielile neeligibile sunt în 
sarcina beneficiarului 
proiectului; 
4. Pentru finanţarea obiectivului 
este necesară elaborarea, 
depunerea, şi aprobarea unui 
proiect eligibil, ulterior se va 
încheia un contract de finanţare. 
 
 
 

1559.  Anexa nr.3/15/29 
Obiectivul proiectului 
Lucrări de pietruire, plombare �i 
asfaltare a drumurilor, construc�ie 

Lucrări de pietruire, plombare şi 
asfaltare a drumurilor din comuna 
RECEA-300 mii lei 
Asuaju de Sus 1,5km-200 mii lei, 

Sursa de finanţare: Redistribuire de 
la Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
-Bugetul SGG pe anul 2010 este 
dimensionat potrivit sarcinilor si 
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poduri �i pode�e 
 

Asfaltare drum judeţean DC 193 E 
Ariniş-Asuaju de Sus (1 km limita 
Barsau de Sus – SM); construcţie 
pod peste valea Asuajului si 5 km 
covor asfaltic peste cel existent 
Finalizare construc�ie poduri �i 
pode�e în comuna Asuaju de 
Sus,jud.Maramure�-150 mii lei 
 
 

 
 
Mai trebuie achitat la constructor 
1,5 miliarde lei 
Sursa de finanţare: Redistribuire de 
la Secretariatul General al 
Guvernului 

atributiilor acestuia 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

1560.  Anexa nr.3/15/29 
Obiectivul proiectului 
 
Modernizare străzi şi uliţe 

Modernizare străzi şi uliţe în comuna 
1,Budeşti-200 mii lei 
2,Bocicoiu Mare-200 mii lei 
Jud. Maramureş 
 

Sursa de finanţare: Redistribuire de 
la Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
-Bugetul SGG pe anul 2010 este 
dimensionat potrivit sarcinilor si 
atributiilor acestuia 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 
 

1561.  Anexa nr.3/15/29 
Obiectivul proiectului 
Construire drum comunal 
 

Construire drum comunal Proiect 
„DC 20 Vişeu de Jos -  Săliştea de 
Sus km 0 +000 – 10+600 
Jud. Maramureş-100 mii lei 

Credit bugetar de 500.000 lei alocat 
în 2009 
Sursa de finanţare: Redistribuire de 
la Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
-Bugetul SGG pe anul 2010 este 
dimensionat potrivit sarcinilor si 
atributiilor acestuia 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

1562.  Anexa nr.3/15/29 
Obiectivul proiectului 
Modernizare drum 
 

Modernizare drum de legătură 
Asuaju de Sus – Salsig si Asuaju de 
Sus – Baiţa de sub Codru-200 mii lei 

Sursa de finanţare: Redistribuire de 
la Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
-Bugetul SGG pe anul 2010 este 
dimensionat potrivit sarcinilor si 
atributiilor acestuia 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 
 

1563.  Anexa nr.3/15/29 
Obiectivul proiectului 
Extindere trotuar 

Extindere trotuare în comuna 
ARINIŞ, Jud. Maramureş-50 mii lei 

Sursa de finanţare: Redistribuire de 
la Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
-Bugetul SGG pe anul 2010 este 
dimensionat potrivit sarcinilor si 
atributiilor acestuia 
-Nu exista temei pentru finatarea 
acstor cheltuieli din bugtul 
MDRT 
 

1564.  Anexa nr.3/15/29 
Obiectivul proiectului 
Construirea cămin cultural 

Construire Cămin Cultural comuna 
SAPÂNŢA, Jud. Maramureş-75 mii 
lei 
Comuna Reme�i,jud.Maramure�-
200 mii lei 

Sursa de finanţare: Redistribuire de 
la Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
-Bugetul SGG pe anul 2010 este 
dimensionat potrivit sarcinilor si 
atributiilor acestuia 
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Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,   
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
 

1565.  Anexa nr.3/15/29 
Obiectivul proiectului 
 
Reabilitare interioare Cămin 
Cultural 

Reabilitare interioare Cămin Cultural 
Ariniş, comuna ARINIŞ, Jud. 
Maramureş-50 mii lei, 
Loc. Bozânta Mica com.Recea-200 
mii lei 

Credit bugetar de 500.000 lei alocat 
în 2009 
Sursa de finanţare: Redistribuire de 
la Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
-Bugetul SGG pe anul 2010 este 
dimensionat potrivit sarcinilor si 
atributiilor acestuia 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT 
 

1566.  Anexa nr.3/15/29 
Obiectivul proiectului 
Construcţie clădire spaţiu 
administrativ 

Construcţie clădire spaţiu 
administrativ  în comuna ASUAJU 
DE SUS  
(Primarie – anexe) 
Jud. Maramureş-200 mii lei 

Construcţie clădire Primărie 
Sursa de finanţare: Redistribuire de 
la Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
-Bugetul SGG pe anul 2010 este 
dimensionat potrivit sarcinilor si 
atributiilor acestuia 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
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bugetul MDRT 
 

1567.  Anexa nr.3/15/29 
Obiectivul proiectului 
Construire şi dotare Grădiniţă cu 
program normal 
 

Construire şi dotare Grădiniţă cu 
program normal 
Comuna Budeşti 
Jud. Maramureş-50 mii lei 

Sursa de finanţare: Redistribuire de 
la Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
-Bugetul SGG pe anul 2010 este 
dimensionat potrivit sarcinilor si 
atributiilor acestuia 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT 
 

1568.  Anexa nr.3/15/29 
Obiectivul proiectului 
Construirea unei baze sportive 

Acordarea finanţării pentru Proiectul 
depus - declarat eligibil şi finanţabil 
(Ordonanţa 7/2006) “Construirea 
unei baze sportive în localitatea 
Săsar, comuna RECEA 
Jud. Maramureş-200 mii lei 
Obiectiv (proiect) investitii noi: 
Teren de golf in Baia Sprie-10000 
mii lei 

Proiect declarat eligibil şi finanţabil 
Sursa de finanţare: Redistribuire de 
la Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
-Bugetul SGG pe anul 2010 este 
dimensionat potrivit sarcinilor si 
atributiilor acestuia 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT 
 

1569.  Anexa nr.3/15/29 
Obiectivul proiectului 
Construire patinoar  

Construire patinoar în oraşul Cavnic 
Jud.Maramureş-100 mii lei 
Baia Sprie jud.Maramureş-100 mii 
lei 
Tg.Lapus jud Maramures-100 mii lei 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”  
Sumele pentru program sunt 
prevăzute în poziţie globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
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Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1570.    
Anexa nr.3/15/29 
Obiectivul proiectului 
Construire centura ocolitoare 

Anexa nr.3/15/29 
Obiective (proiecte) de investitii noi: 
Centura oras Baia Sprie continuata 
cu tunel pe sub muntele Gutin-3000 
mii lei 

Investiţii în vederea creării de 
locuri de muncă şi dezvoltare 
economică a regiunii.Mentionam ca 
proiectul a fost inclus in anul 2009  
in bugetul Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii cu 
suma de 1000 mii lei, suma 
neangajata si care printr-un raspuns 
facut la o interpelare de catre 
subsemnatul si-a declinat 
competenta de a realiza acest 
obiectiv in favoarea Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Locuintelor de la acea data. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul MDRT 
Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”  
 

1571.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Şcoala Generală Stroieşti. 
Comuna Stroieşti are o populaţie de 
peste 5000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I-VIII  unde învaţă  
peste 600 elevi 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
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sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1572.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Tomşani. Comuna Tomşani are o 
populaţie de peste 4000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I- VIII  unde învaţă  
peste 700 elevi 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
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constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1573.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Cernişoara. Comuna Cernişoara are o 
populaţie de peste 5000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

În această comună sunt şase şcoli 
generale cu clasele I- VIII  unde învaţă  
peste  800 elevi 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
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2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1574.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Slătioara. Comuna Slătioara are o 
populaţie de peste 5000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I- VIII  unde învaţă  
peste  650 elevi 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
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naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1575.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Mateeşti. Comuna Mateeşti are o 
populaţie de peste 5000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 
 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I- VIII  unde învaţă  
peste  650 elevi 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
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săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1576.  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Liceul  Economic din 
municipiul Rm. Vâlcea.  
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

La acest liceu învaţă peste 1500 elevi 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
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aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1577.  
 Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Liceul Lădeşti. Comuna 
Lădeşti are o populaţie de peste 4000 
locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

La acest liceu învaţă peste 500 elevi 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
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Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1578.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Liceul  Bălceşti  
Oraşul Bălceşti are o populaţie de peste 
8000 locuitori. 

La acest  liceu învaţă aproape 1500  
elevi 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
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Sumă necesară: 2.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

al Guvernului de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1579.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Prundeni. Comuna Prundeni are o 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I- VIII  unde învaţă  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
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Anexa 3/15 populaţie de peste 5000 locuitori.  
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

peste 600 elevi 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1580.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Sală de sport - Şcoala Generală În această comună sunt trei şcoli Se propune respingerea 
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Turismului 
Anexa 3/15 

Ştefăneşti. Comuna Ştefăneşti are o 
populaţie de peste 4500 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 

generale cu clasele I- VIII  unde învaţă  
peste 600 elevi 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
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1581.  

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Şcoala cu clasele I-VIII 
Voineasa. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I- VIII  unde învaţă  
peste 150 copii 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
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1582.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Sală de sport - Şcoala cu clasele I-VIII 
Lăpuşata. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I- VIII  unde învaţă  
peste 298 copii 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1583.  

Anexa nr. 3-15 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Sală de sport - Şcoala cu clasele I-VIII 
P.Măglaşi. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I- VIII  unde învaţă  
peste 279 copii  
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1584.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Şcoala cu clasele I-VIII 
Amărăşti. Sumă necesară: 2.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I- VIII  unde învaţă  
peste 376 copii Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1585.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Reabilitare DJ 46A Bîrseşti – Bărbăteşti 
Sumă necesară: 1.000.000 lei  
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 

6 km 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1586.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Extindere alimentare cu apă Costeşti- 
Bistriţa. 
Sumă necesară: 1.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD  

6 km 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1587.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Implementarea unui sistem de 
alimentare cu apă pentru localităţile 
Vaideeni – Horezu – Măldăreşti pe HG 
577 
Sumă necesară: 3.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1588.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Reabilitarea Drumului Comunal 
Goruneşti , Slătioara 
Sumă necesară: 300.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1589.  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Construire bază sportivă 
multifuncţională TIP 2, comuna Buneşti 
Sumă necesară: 800.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
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aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1590.  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Reabilitarea drumurilor locale prin 
executare la rigole şi turnarea stratului 
de uzură , comuna Buneşti; 
Sumă necesară: 800.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

3 km 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1591.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Construire bază sportivă 
multifuncţională - comuna Frânceşti 
Sumă necesară: 350.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1592.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Construire bază sportivă 
multifuncţională - comuna Prundeni 
Sumă necesară: 350.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1593.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Amenajare  bază sportivă -comuna 
Stroeşti 
Sumă necesară: 350.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.. Derularea Programului Sali 
de sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si săli de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1594.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Alocarea de fonduri pentru realizarea 
obiectivului canalizare  oraş Berbeşti 
Sumă necesară: 1.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Este un oraş nou, înfiinţat în anul 
2004, are un număr de 8000 locuitori  
din care 5000 locuiesc la blocuri. Este 
nevoie pe o distanţă de 10-15 km. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

1595.  Anexa nr.3/15, Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Se solicită admiterea Se propune respingerea întrucât: 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, anexa 3/15 cu suma de : 
122.110.435 lei 
 
 
Iniţiator: Senator PSD Alexandru 
Cordoş 
 Deputat PSD Cornel Itu 

amendamentului pentru: 
 
 - reabilitarea şi punerea in 
funcţiune a tronsonului de cale 
ferată ingustă pe ruta Abrud – 
Turda a trenului cu aburi 
 -valoare – 20.000.000 lei 
 
 - continuarea lucrărilor la 
Stadionul Municipal Cluj Napoca 
 -valoare – 34.000.000 lei 
 
 - Finalizare bloc O 1 str. Piaţa 
Romana Nr 15 Municipiu Turda 
Jud Cluj 
 -valoare – 1.500.000 lei 
  
 -introducere apă şi canalizare com. 
Aiton, jud. Cluj 
 - valoare – 100.000 lei 
 
 -canalizare şi modernizare străzi 
com. Căianu, jud Cluj 
 - valoare – 2.103.850 lei 
 
 -clădire centru multifuncţinal 
pentru rromi Valea Năoiului, com. 
Cămăraşu, jud. Cluj 
 - valoare – 150.000 lei 
 
 -extindere reţea alimentare cu apă 
sat Cămăraşu, com. Cămăraşu, jud. 
Cluj 

- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
     - Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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 - valoare – 100.000 lei 
 
 -alimentare cu apă sat Năoiu, com. 
Cămăraşu, jud. Cluj 
 - valoare – 450.000 lei 
 
 -alimentare cu apă sat Sîmboleni, 
com. Cămăraşu, jud. Cluj 
 - valoare – 750.000 lei 
 
 -construcţie Sala de sport sat 
Cămăraşu, com. Cămăraşu, jud. 
Cluj 
 - valoare – 2.600.000 lei 
 
 -alimentare cu apă localitatea 
Căşeiu, com. Căşeiu, jud. Cluj 
 - valoare – 600.000 lei 
 
 -canalizare localitatea Urişor, com. 
Căşeiu, jud. Cluj 
 - valoare – 800.000 lei 
 
 -construire sală de sport în sat 
Mintiu Gherlii, com. Mintiu 
Gherlii, jud. Cluj 
 - valoare – 2.800.000 lei 
 
 -alimentarea cu apă potabilă a 
localităţilor Chinteni, Deuşu, 
Vechea, Măcicaşu şi Sânmartin, 
com. Chinteni, jud. Cluj 
 - valoare – 2.200.000 lei 
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 -canalizarea apelor uzate menajere 
în localităţile Chinteni, Deuşu, 
Vechea, Măcicaşu şi Sănmartin, 
com. Chinteni, jud. Cluj 
 - valoare-13.000.000 lei  
 
 -sală de sport multifuncţională în 
curtea şcolii cu clasele I-VIII 
Chinetni, com. Chinteni, jud. Cluj 
 - valoare – 2.400.000 lei 
 
 -canalizare în localitatea Ciucea, 
com. Ciucea, jud. Cluj 
 - valoare – 510.815 lei 
 
 -reabilitare iluminat public, com. 
Ciucea, jud. Cluj 
 - valoare – 500.000 lei 
 
 -amenajare sediu primărie com. 
Ciucea, jud. Cluj 
 - valoare – 1.200.000 lei 
 
 -reabilitare şi modernizare 
infrastructură rutieră, înfiinţare 
Centru Social de Informare şi 
Consiliere, Festivalul Fiii Satului 
com. Ciucea, jud Cluj 
 - valoare – 2.145.927 lei 
 
 
 -repraţii şi dotări sediul actual 
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Primărie com. Ciucea, jud. Cluj 
 - valoare – 70.000 lei 
 
 -alimentarea cu apă şi canalizare 
Cătina- Valea Caldă, com. Cătina, 
jud. Cluj 
 - valoare – 9.033.965 lei 
 
 -sală de sport Cătina, com. Cătina, 
jud. Cluj 
 - valoare – 100.000 lei 
 
 -îmbunătăţirea infrastructurii 
comunei Corneşti prin alimentarea 
cu apă a localităţilor Bârlea şi 
Tioltiur, reţea de canalizare şi staţie 
de epurare în localităţile Lujerdiu, 
Bărlea, Tioltiur şi modernizare 
drum comunal Dc 159, com. 
Corneşti, jud. Cluj 
 - valoare – 9.327.450 lei 
 
 -dezvoltarea infrastructurii sportive 
a comunei Corneşti prin construirea 
unui stadion comunal, com. 
Corneşti, jud.Cluj  
 - valoare – 474.417 lei 
 
 -modernizarea unui centru de 
informare şi promovare turistică în 
localitatea Lujerdiu, com. Corneşti, 
jud. Cluj 
 - valoare – 161.471 lei 
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 -extindere reţea de apă potabilă 
com. Dăbâca, jud. Cluj 
 - valoare – 200.000 lei 
 
 -încurajarea activităţii turistice: 
dezvoltarea sistemelor de informare 
şi promovare turistică a comunei 
Dăbâca, jud. Cluj 
 - valoare – 841.540 lei 
 
 -extindere reţea apă potabilă în 
localitatea Pâglişa com. Dăbâca, 
jud. Cluj 
 - valoare – 800.000 lei 
 
 -alimentare cu apă şi canalizare în 
localitatea Cubleşul –Someşan, 
modernizare Dc 155, modernizare 
Cămin Cultural şi înfiinţare Centru 
After School în satul Sărata, com. 
Panticeu, jud. Cluj 
 - valoare - 2.236.000 lei 
 
 -canalizarea localităţilor comunei 
Tritenii de Jos, jud. Cluj 
 - valoare – 3.200.000 lei 
 
 -alimentarea cu apa com. Tritenii 
de Jos, jud. Cluj 
 - valoare – 500.000 lei 
 
 -canalizare ape reziduale menajere, 
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modernizare străzi, com. Viişoara, 
jud. Cluj 
 - valoare – 1.805.000 lei 
 
 -alimentare cu apă sat Urca, com. 
Viişoara, jud. Cluj 
 - valoare – 450.000 lei 
 
 -racorduri canalizare, com. 
Viişoara, jud. Cluj 
 - valoare – 3.500.000 lei 
 
 -alimentare cu energie electricăîn 
localităţile Viişoara şi Urca, com. 
Viişoara, jud. Cluj 
 - valoare – 1.500.000 lei 
 
 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  

1596.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi 
Turismului cap. 5001, gr. 51, art. 
02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Neamţ, 
pentru obiectivul «proiect pentru 
aducţiune apă potabilă» în sat 
Mărmureni, comuna Oniceni, cu 
suma de                   2 milioane Euro.  
 
 
Iniţiator 
Senator PSD + PC Ioan Chelaru 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
      
 

1597.  Anexa 3/15/29  
Cod obiectiv 23  
Programul construire aşezămite 
culturale 

Se propune alocarea sumei de 710 
mii lei pentru finalizarea lucrărilor de 
execuţie la Căminul Cultural din 
Comuna Dobrovăţ, jud. Iaşi. 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
Partidului Naţional Liberal 
 

Suma reprezintă totalul dintre 
datoriile către executantul lucrării şi 
necesarul pentru finalizarea 
investiţiei. 
 
Din valoarea contractului de 
lucrări, restul de executat este de 
650 mii lei iar în prezent sunt 
datorii către executantul lucrării de 
60 mii lei.  
 
Lucrarea se află în curs de execuţie, 
finalizarea investiţiei este necesară 
pentru existenţa unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
     - Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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culturale şi de altă natură, la nivelul 
localităţii.  
 
Necesitatea  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1598.  Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea sumei de 400 
mii lei necesară cofinanţării 
următorului obiectiv de investiţii : 
„Modernizarea DC 50 Grajduri – 
Carbunari, comuna Grajduri, jud. 
Iaşi” 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 
 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare:  
Se alocă din suma prevazută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
1599.  Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 

art 02, alin 03 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasat 

Se propune alocarea sumei de 4055 
mii necesară realizării lucrărilor de 
asfaltare a drumurilor săteşti şi a DC 
20A, comuna Holboca, jud. Iaşi. 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Suma solicitată este destinată 
achitării datoriilor restante către 
executantul lucrărilor. 
 
Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare:  
Se alocă din suma prevazută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1600.  Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune alocarea sumei de 2700 
mii lei pentru realizarea obiectivului 
de investiţii „Modernizare DC49 
Schit Hadambu – Ursita -   
Mironeasa (achizitionare utilaje si 
echipamente pentru servicii publice) 

Suma solicitată este destinată 
achitării datoriilor restante către 
executantul lucrărilor. 
 
Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasat 

– FEADR, comuna Mironeasa, jud. 
Iaşi”. 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 
 

pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare:  
Se alocă din suma prevazută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1601.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, alin 20, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei de 900 
mii lei pentru realizarea obiectivului 
de investiţii "Sistem integrat de apa, 
canalizare si statie de epurare a 
apelor uzate în comuna Mironeasa, 
jud. Iaşi”. 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Suma reprezintă totalul dintre 
datoriile către executantul lucrării şi 
necesarul pentru finalizarea 
investiţiei, realizată prin 
cofinanţare.. 
 
Din valoarea contractului de 
lucrări, restul de executat este de 
700 mii lei (necesarul pentru 
cofinanţare) iar în prezent sunt 
datorii către executantul lucrării de 
200 mii lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale. Dat fiind importanţa vitală 
pe care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în bugetul 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1602.  Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasat 

Se propune alocarea sumei de 3000 
mii lei necesară realizării următorului 
obiectiv de investiţii : „Modernizarea 
DC49 B-C-D Mironeasa – Ipatele, 
comuna Mironeasa, jud. Iaşi” 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare:  
Se alocă din suma prevazută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1603.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, alin 20, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei de 2060 
mii lei pentru obiectivul de investiţii 
"Alimentare cu apa în sistem 
centralizat, comuna Rediu, jud. Iaşi". 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Suma reprezintă totalul dintre 
datoriile către executantul lucrării şi 
necesarul pentru finalizarea 
investiţiei. 
 
Din valoarea contractului de 
lucrări, restul de executat este de 
1400 mii lei, necesarul pentru 
cofinanţare este de 60 mii lei, iar în 
prezent sunt datorii către 
executantul lucrării de 600 mii lei. 
 
Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale. Având în vedere 
importanţa vitală pe care o are apa 
este imperios necesar introducerea 
unui sistem de alimentare cu apă  
potabilă. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în bugetul 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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1604.  Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 

art 02, alin 03 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasat 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru pietruirea drumurilor 
săteşti din comuna Scheia, jud. Iaşi”. 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Suma solicitată este destinată 
achitării datoriilor restante către 
executantul lucrărilor. 
 
Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare:  
Se alocă din suma prevazută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1605.  Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune alocarea sumei de 2300 
mii lei pentru finalizarea lucrărilor de 
modernizare a DC 70, comuna 
Scheia, jud. Iaşi. 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasat 

            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 
 

publice. 
 
Sursa de finanţare:  
Se alocă din suma prevazută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1606.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, 
reabilitarea,modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei de 170 
mii lei pentru efectuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii „Reparatii 
capitale şoseaua de centură, comuna 
Tomeşti, jud. Iaşi”.  
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Suma solicitată este destinată 
achitării datoriilor restante către 
executantul lucrărilor. 
 
Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Se alocă din suma prevazută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1607.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, 
reabilitarea,modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei de 1100 
mii lei pentru realizarea lucrărilor de 
reparaţii capitale la drumurile 
comunale şi săteşti din  comuna 
Tomeşti, jud. Iaşi”.  
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
   

Suma solicitată este destinată 
achitării datoriilor restante către 
executantul lucrărilor. 
 
Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare:  
Se alocă din suma prevazută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1608.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, 
reabilitarea,modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru realizarea programului 
de reparaţii capitale drumuri 
comunale şi săteşti, comuna Tomeşti, 
jud. Iaşi. 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Suma solicitată este destinată 
achitării datoriilor restante către 
executantul lucrărilor. 
 
Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare:  
Se alocă din suma prevazută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1609.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Se propune alocarea sumei de 1000 Suma reprezintă datoriile către Se propune respingerea 
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Turismului 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, alin 20, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

mii lei pentru lucrari de extindere a 
retelei alimentare cu apa în   comuna 
Tomeşti, jud. Iaşi”. 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

executantul lucrării  
 
Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale. Având în vedere 
importanţa vitală pe care o are apa 
este imperios necesar introducerea 
unui sistem de alimentare cu apă  
potabilă. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în bugetul 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1610.  Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 

Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru asfaltarea DC 17 Rediu 
– Albei, comuna Aroneanu, jud. Iaşi. 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Suma solicitată este destinată 
achitării datoriilor restante către 
executantul lucrărilor. 
 
Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasat 

 aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare:  
Se alocă din suma prevazută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1611.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, alin 20, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei de 1500 
mii lei pentru realizarea următorului 
obiectiv de investiţii: "Sistem 
centralizat de canalizare a satelor 
Aroneanu, Dorobant si Sorogari, 
comuna Aroneanu, jud. Iaşi” 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
  

Suma solicitată reprezintă necesarul 
pentru cofinanţarea proiectului. 
 
Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale. Având în vedere 
importanţa vitală pe care o are apa 
este imperios necesar introducerea 
unui sistem de alimentare cu apă  
potabilă. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1612.  Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasat 

Se propune alocarea sumei de 46 mii 
lei pentru realizarea următorului 
obiectiv de investiţii: „Reparaţii 
asfaltice / drumuri modernizate, 
comuna Barnova, jud. Iaşi” 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Suma solicitată este destinată 
achitării datoriilor restante către 
executantul lucrărilor. 
 
Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare:  
Se alocă din suma prevazută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1613.  Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasat 

Se propune alocarea sumei de 159 
mii lei pentru realizarea următorului 
obiectiv de investiţii: „Modernizare 
drumuri comunale, comuna Bârnova, 
jud. Iaşi” 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 
 

Suma solicitată este destinată 
achitării datoriilor restante către 
executantul lucrărilor. 
 
Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare:  
Se alocă din suma prevazută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1614.  Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
 

Se propune alocarea sumei de 165 
mii lei pentru realizarea obiectivului 
de investiţii „Pietruirea drumurilor 

Suma solicitată este destinată 
achitării datoriilor restante către 
executantul lucrărilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasat 

săteşti, comuna Ciurea, jud. Iaşi”. 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
    

 
Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare:  
Se alocă din suma prevazută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1615.  Anexa 3/15/29  
Cod obiectiv 23  
Programul construire aşezămite 
culturale 

Se propune alocarea sumei de 150 
mii lei pentru fiinalizarea construcţiei 
Căminului Cultural din comuna 
Scânteia, jud. Iaşi"  
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Lucrarea se află în curs de execuţie, 
finalizarea investiţiei este necesară 
pentru existenţa unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
localităţii.  
 
Necesitatea  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1431 -

 privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
     - Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1616.   
Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Turismului 
 

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

 
Se propune alocarea sumei de  2.000 
mii lei din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 pentru obiectivul 
„Modernizare străzi, reparare 
trotuare şi instalare semafoare în 
Municipiul Paşcani, judeţul Iaşi”.  
 

 
 
Autori: Deputat PNL, Relu Fenechiu
Grupurile parlamentare reunite ale 

PNL 

 
Deşi este municipiu, în Paşcani 
drumurile şi trotuarele nu au mai 
fost refăcute în ultimii 20 de ani. 
Starea precară actuală a drumurilor, 
precum şi lipsa interecţiilor 
semaforizate îngreunează mult atât 
circulaţia pietonilor cât şi traficul 
automobilelor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1617.  Anexa 3/15/29-MINISTERUL  
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
TURISMULUI, cod obiectiv 17 
Poziţia 31, jud. Prahova 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Construire sala de 
sport la scoala nr. 3 Liliesti”, orasul 
Băicoi, cu suma  de 2500 mii lei 
 
Autor: 
Deputat PNL: Graţiela Gavrilescu 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
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locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1618.  Anexa 3/15/29-MINISTERUL  
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
TURISMULUI, cod obiectiv 21 
Poziţia 31, jud. Prahova 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Construire bazin 
înot Măgureni, com. Măgureni, cu 
suma  de 10500 mii lei. 
Autor: 
Deputat PNL: Graţiela Gavrilescu 
 
 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Bazine de 
inot prevazut in bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului. Suma prevazuta 
pentru anul 2010 este in pozitie 
globala si se repartizeaza pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite. 
 

1619.  HG nr.  1206/2009 
 

Pozitia 26 Maramures 
Se propune suplimentarea cu suma 

Orasul Borsa a fost un oras minier, 
singura sansa pentru redresarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Anexa3/15 cap.8000/01/51 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

de 17.200 mii lei pentru investitia 
Partie olimpica Borsa si 
telegondola. 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL  
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 

economica este dezvoltarea 
tursimului in zona. 

1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
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modificările ulterioare 
1620.  O.U.G 7/2006 

 
Amexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 5.000 mii lei 

 Reţea de canalizare şi staţie 
de epurare pe raza comunei 
Botiza 

Studiul de fezabilitate este depus şi 
achitat. 
Comuna Botiza este o zonă 
agroturistică. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
     - Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1621.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului,cap 5001, gr 51, art 02, 
al 3 

Se propune alocarea sumei de 180 
mii lei pentru realizarea lucrărilor de 
pietruire şi asfaltare a drumului 
comunal Valea Mare, comuna 
Cicârlău, judeţul Maramureş. 
Ini�iatori:  
Deputat Independent ZOICAŞ 

Gheorghe 

 

Stare impracticabilă 
 
Surse de finanţare: 
 
Fondul de Rezervă al 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1436 -

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1622.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului,cap 5001, gr 51, art 02, 
al 3 

Se propune alocarea sumei de 250 
mii lei pentru pietuirea drumului din 
comuna Mehadia, judeţul Caraş 
Severin. 
 
 
Ini�iator:  

Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezervă Bugetară pus 
la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Deputat Independent Ion 

TABUGAN 

 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1623.  Anexa 3/15/2  Se propune alocarea sumei de 300 Se solicită admiterea Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Turismului cap. 5001, gr. 5, 
art. 02, alin. 20 
 

mii lei pentru Proiectul “ Reabilitare 
stradă principală din DJ 284- Sala de 
Sport, sat Ghermăneşti şi drum 
sătesc, Cimitir-Centru de Asistenţă 
Socială Râşeşti, com. Drânceni, 
judeţul Vaslui” 
 
 
 
 
Ini�iator:  
Deputat Independent Dan 

BORDEIANU 

 

amendamentului dat fiind starea 
impracticabilă a drumurilor. 
 
Surse de finan�are: 
 
Diminuarea bugetului Serviciului 
de Telecomunicaţii Speciale 

amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost dimensionat 
astfel încât să asigure finanţarea 
corespunzătoare a acestuia  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
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1624.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Turismului cap. 5001, gr. 5, 
art. 02, alin. 20 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la  Anexa 3/15/02, cap. 
5001, grupa 5, art. 02, alin. 20 cu 
suma de 200 mii lei pentru 
alimentarea cu apă în comunele 
Farcaşa, Stejaru şi Busmei, judeţul 
Neamţ. 
 
 
 
 
 
 
Ini�iatori:  
Deputat Independent BOSTAN Emil

 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa, este imperios necesară 
introducerea unui sistem de 
aducţiune cu apă  potabilă care să 
asigure gospodăriilor cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 
Surse de finan�are: 
 
Diminuarea bugetului Serviciului 
Român de Informaţii cu suma 
necesară implementării acestui 
proiect. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât bugetul 
Serviciului Român de Informaţii 
a fost dimensionat astfel încât să 
asigure finanţarea 
corespunzătoare a acestuia  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
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suma de 321,0 mil lei 
1625.  Anexa 3/15/2 Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cap. 5001, gr. 51, art. 
02, alin. 03 

Pozi�ia nr.28, jude�ul Neamţ 
Se propune suplimentarea sumei  
prevăzute pentru judeţul Neamţ cu 
suma de 100 mii lei  pentru 
modernizarea DC 154 Stejaru, 
judeţul Neamţ. 
 
Ini�iatori:  

Deputat Independent BOSTAN Emil

 

Starea precară actuală a drumurilor 
comunale si satesti îngreunează 
mult circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Surse de finanţare: 
 
Diminuarea Bugetului 
Cancelariei Primului Ministru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
identificată  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1626.  Anexa  3/15/02 Minitesterul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se propune alocarea sumei de 4 777 
030 lei pentru reabilitarea sistemului 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Turismului, cap 5001, gr 51, art 
02, al 20 

de alimentare cu apă - Finalizarea 
obiectivelor de investiţii din 
localitatea Darabani, judeţul 
Botoşani, finanţate prin programul 
SAMTID – faza I 
Ini�iator: Senator Independent 
Liviu CÂMPANU 

direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesara 
introducerea unui sistem de 
aductiune cu apă  potabilă care să 
asigure gospodăriilor cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 
În curs de implementare, data 
preconizată pentru finalizare iulie 
2010, fonduri insuficiente 
Surse de finanţare: 
Diminuarea Bugetului Serviciului 
de Protecţie şi Pază. 

1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât bugetul 
Serviciului de Protecţie şi Pază  
a fost dimensionat astfel încât să 
asigure funcţionarea  
corespunzătoare a acestuia  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1627.  Anexa 3/15/02 Ministerul Se propune alocarea sumei de Sursa de finanţare: Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului,cap 5001, gr 51, art 
02, al 04 

900,401 lei pentru modernizarea 
Bazei Sportive din orasul Darabani, 
judetul Botosani. 
 
Ini�iator: Senator Independent 
Liviu CÂMPANU 

Diminuarea bugetului Serviciului 
de Transmisiuni Speciale 

amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât bugetul 
Serviciului de Transmisiuni 
Speciale a fost dimensionat 
corespunzător cu necesităţile de 
finanţare a acestuia.     
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

1628.  Obiective noi şi în continuare 
Anexa 3/15/29 
 

 
Alocarea sumei de 6300 mii lei 

pentru: 
„Reţea de apă şi canalizare în satele 
Hodora şi Bahlui, Cotnari, judeţul 

Iaşi 
 

Alocarea sumei de  1000 mii lei 
pentru: 

„Construirea Staţiei de epurare a apei 
în Tg. Frumos, amenajare şi 

reabilitare canalizare, jud. Iaşi 
 

Alocarea sumei de: 200 mii lei 

Motivare:  
  
 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2007 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Guvernului 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
     - Responsabilitatea stabilirii 
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pentru: 
„Încheierea finanţării Proiectului de 
canalizare pentru sat Strunga, judeţul 

Iaşi 

 
 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1629.      
1630.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 250 
mii lei pentru drum între localităţile 
Tei-Barbosu din comuna Siretel, jud. 
Iaşi. 
 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivului propus 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului. 
 

1631.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 250 
mii lei pentru drum între localităţile 
Tei-Barbosu din comuna Siretel, jud. 
Iaşi. 
 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
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o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivului propus 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului. 
 

1632.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 250 
mii lei pentru drum între localităţile 
Tei-Barbosu din comuna Siretel, jud. 
Iaşi. 
 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivului propus 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului. 
 

1633.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
120.000 mii lei pentru asfaltare drum 
judeţean Bădeni – Sticlărie din 
comuna Scobinţi, jud. Iaşi. 
 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
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aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivului propus 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului. 
 

1634.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 11.127 
mii lei pentru modernizare drum 
Tabăra-Bivolari-Soloneţ din comuna 
Bivolari, jud. Iaşi. 
 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivului propus 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului. 
 

1635.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 6.200 
mii lei pentru împietruire drum 
comunal Rădeni-Roşcani din comuna 
Roşcani, judeţul Iaşi. 
 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 

 Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
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finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1636.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
200.000 mii lei pentru împietruire 
drum Adrieşeni Glăvăneşti-Buhăieni 
din comuna Andrieşeni, judeţul Iaşi. 
 

 Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
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Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 

din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1637.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune alocarea sumei de 1000  Se respinge amendamentul 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

mii lei pentru împietruitre drum 
sătesc în comuna Fîntînele, judeţul 
Iaşi. 
 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 

întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1638.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 5.000.000 lei 
pentru  repararea şi modernizarea 
străzilor din municipiul Orăştie, 
judeţul Hunedoara. 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Datorită deteriorării şi lipsei de 
investiţii, străzile municipiului 
Orăştie necesita lucrări urgente de 
reparatii şi modernizare. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivului propus 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului. 
 
 

1639.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 500.000 lei pentru 
extindere canalizare menajeră strada 
Tîrgului Moţilor din municipiul 
Orăştie, judeţul Hunedoara. 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 

Extinderea retelei de canalizare 
menajeră in această zona creeaza 
premisele realizarii unei etape 
importante in directia protectiei 
mediului si de respectare a 
normelor privind sanatatea publica. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
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Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Guvernului prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
     - Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1640.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 500.000 lei pentru 
extindere canalizare menajeră strada 
Gării din municipiul Orăştie, judeţul 
Hunedoara. 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Extinderea retelei de canalizare 
menajeră in această zona creeaza 
premisele realizarii unei etape 
importante in directia protectiei 
mediului si de respectare a 
normelor privind sanatatea publica. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
     - Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1641.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 6.965.451,21 lei 
pentru planul integrat de dezvoltare 
urbană a municipiului Lupeni, jud. 
Hunedoara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Acest proiect se află în stadiul de 
evaluare tehnică şi financiară. 
Programul de dezvoltare urbană 
cuprinde: 
- Reabilitare palat Cultural Minerul, 
valoarea totală fiind de 
8.761.300,34 lei, contribuţia 
primăriei Lupeni fiind de 
2.380.363,01 lei. 
- Sistem de supraveghere video 
urbană, valoarea totală fiind de 
752.211,78 lei, contribuţia 
primăriei Lupeni fiind de 
167.697,90 lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
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Patrimoniului Naţional. 
3. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

1642.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 33.573.397,64 lei 
pentru reabilitare şi modernizare 
străzi urbane, poduri şi şosea de 
centură în municipiul Lupeni, judeţul 
Hunedoara. 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Proiect inclus în lista de rezervă 
aferentă domeniului major de 
intervenţie 2.1 POR. Contribuţia 
primăriei Lupeni fiind de 
571.422,42 lei, valoarea totală a 
proiectului este de 34.144.820,06 
lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivului propus 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului. 
 
 

1643.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 

Alocarea sumei de 157.914.400 lei 
pentru Dezvoltarea Staţiunii 
Turistice Straja Lupeni, jud. 

Proiect depus la Direcţia 
Dezvoltare Turistică, contribuţia 
primăriei municipiului Lupeni este 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
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 Hunedoara. 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

de 39.478.600 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 197.393.000 lei. 
 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare, 
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1644.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 714.423lei pentru 
reabilitarea şi modernizarea Bloc D1, 
Str. Tineretului, municipiul Lupeni, 
jud. Hunedoara. 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Există studiu de fezabilitate 
pentru acest proiect, contribuţia 
primăriei municipiului Lupeni este 
de 479.343 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 1.193.766 lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.   
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

1645.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 714.423lei pentru 
reabilitarea şi modernizarea Bloc 
B10, Sc.1, Str. Tineretului, 
municipiul Lupeni, jud. Hunedoara. 
 

Există studiu de fezabilitate 
pentru acest proiect, contribuţia 
primăriei municipiului Lupeni este 
de 479.343 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 1.193.766 lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
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Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.   
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

1646.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 714.423lei pentru 
reabilitarea şi modernizarea Bloc M1 
– Sc.1, Str. Viitorului, municipiul 
Lupeni, jud. Hunedoara. 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Există studiu de fezabilitate 
pentru acest proiect, contribuţia 
primăriei municipiului Lupeni este 
de 479.343 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 1.193.766 lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivului propus 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului. 
 
 

1647.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 280.000 lei  
pentru modernizare strada Traian 
Vuia, municipiul Deva, jud. 
Hunedoara. 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Venituri insuficiente la bugetul 
local pentru realizarea acestui 
proiect. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivului propus 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului. 
 
 

1648.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Alocarea sumei de 730.000 lei  
pentru modernizare strada Nicolae 

Venituri insuficiente la bugetul 
local pentru realizarea acestui 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
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Anexa 3/15 
 

Grigorescu, municipiul Deva, jud. 
Hunedoara. 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

proiect. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivului propus 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului. 
 
 

1649.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 895.000 lei  
pentru modernizare Uliţa Mare 
Cristur, municipiul Deva, jud. 
Hunedoara. 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Venituri insuficiente la bugetul 
local pentru realizarea acestui 
proiect. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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2. Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivului propus 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului. 
 
 

1650.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 500.000 lei  
pentru modernizare strada 
Mureşului, municipiul Deva, jud. 
Hunedoara. 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Venituri insuficiente la bugetul 
local pentru realizarea acestui 
proiect. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivului propus 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului. 
 
 

1651.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 3.000.000 lei  
pentru realizarea Complex Aqua 
Land - Bazine de înot şi Agrement - 
Stadion Cetate Deva, jud. 
Hunedoara. 

Venituri insuficiente la bugetul 
local pentru realizarea acestui 
proiect. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
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Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare, 
 

1652.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII Alocarea sumei de 465.000 lei  Din valoarea totală a proiectului de Se propune respingerea 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

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

1.116.597 lei, 651.597 lei 
reprezintă contribuţia proprie 
(cofinanţarea) şi 465.000 lei 
reprezintă valoarea cererii de 
finanţare aprobată prin HG 
1524/2008 necesară demarării 
proiectului; au fost înaintate toate 
documentele solicitate, a fost 
organizată licitaţia pe SEAP, şi a 
fost atribuită. Precizăm că în 
comună nu mai există bază 
sportivă, fostul teren de fotbal fiind 
câştigat în instanţă ca urmare a unei 
cereri de retrocedare. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

1653.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 525.000 lei  
pentru realizarea Bază Sportivă 
Geoagiu, judeţul Hunedoara. 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Contribuţia primăriei Geoagiu este 
de 194.097 lei, valoarea totală a 
proiectului este de 719.097 lei. 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

1654.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 3.000.000 lei 
pentru amenajarea Construcţie Sală 
de Sport, comuna Băcia, judeţul 
Hunedoara. 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Construcţia unei Săli de Sport este 
necesară pentru creşterea  calitătii  
vieţii sociale şi sănătăţii locuitorilor 
acestei comune. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1462 -

Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

1655.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 642 mii lei 
necesară pentru finalizarea 
construcţiei Primăriei Coloneşti, jud. 
Bacău 
 
Autor: Senator Elena Mitrea – 
PSD+PC 

Conditii inproprii de functionare, 
constructia unui sediu in locul celui 
vechi si inadecvat 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
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1656.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 1976mii 
lei,necesara finalizarii constructiei 
sediului Primaria Margineni,Bacau. 
 
Autor: Senator Elena Mitrea – 
PSD+PC 
 
 

 Lucrarea este in faza de 
finalizare,iar suma este necesara 
pentru efectuarea platii la 
executant.Mentionez ca sa impus 
realizarea unei constructii 
noi,deoarece in present salariatii isi 
desfasoara activitatea in patru 
cladiri diferite. 
Cladirea Primariei este foarte mica 
de fapt casa unui fost proprietar. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

1657.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Repararea sediului primăriei şi a 
anexelor acesteia, com. Podu 
Turcului, jud. Bacău 
Valoare: 2000 mii lei 
 
Autor: Senator Elena Mitrea – 
PSD+PC 

Cladirea Primariei este construita in 
anul 1952 fapt ce impune 
efectuarea lucrarilor de reparatii 
capitale si consolidare,precum si 
construirea de noi anexe in jurul 
acesteia. 
 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

1658.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 635mii lei pentru 
construirea unui Dispensar Uman in 
com.Colonesti jud.Bacau. 
 
 
Autor: Senator Elena Mitrea – 
PSD+PC 

Comuna Colonesti nu are dispensar 
iar medical de familie isi desfasoara 
activitatea intr-un spatiu inchiriat 
neadecvat.Lipsa fondurilor atat din 
partea primariei cat si a medicului 
de familie nu poate rezolva nici in 
viitor aceasta situatie. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivului propus 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului. 
 
 

1659.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII Alocarea sumei de 622 mii lei In prezent se afla intr-o cladire Se propune respingerea 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

necesară finalizării construcţiei 
Primăria Ungureni, jud. Bacău 
 
Autor: Senator Elena Mitrea – 
PSD+PC 

improprie,(care a apartinut fostului 
CAP)spatiu mic , conditii 
neadecvate desfasurarii activitatii 
administrative.Lucrarile au fost 
sistate din lipsa fondurilor necesare 
finalizarii constructiei. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 
 

amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

1660.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Amenajare parc de joaca pentru 
copii. Rosiori-Bacau. 
Valoare:500 mii lei. 
 
Autor: Senator Elena Mitrea – 
PSD+PC 

Inexistenta locurilor de joaca pentru 
copii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1466 -

urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

1661.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
2.550 mii lei pentru reabilitarea 
sistemului de apă, canalizare şi 
pentru dezvoltarea serviciilor de 
salubritate pentru străzile Popoveni, 
Drumul Apelor şi Romaneşti, din 
Municipiul Craiova, judeţul Dolj. 
Autor: deputat Băloşin Florentin – 
PSD+PC 

Aceste străzi sunt situate în zona 
periferică a oraşului Craiova, 
nefiind reabilitate niciodată. Aceste 
străzi necesită racordarea la 
sistemul de apă şi canalizare 
precum şi dezvoltarea serviciului de 
salubritate. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
     - Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1662.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
6.800 mii lei pentru străzile 
orăşeneşti Popoveni, Drumul Apelor 
şi Romaneşti din municipiul Craiova, 
judeţul Dolj. 
Autor: deputat Băloşin Florentin – 
PSD+PC 

Sistemul rutier este insuficient 
dezvoltat pentru intensitatea 
traficului care le tranzitează. Astfel, 
sunt necesare lucrări de 
modernizare a infrastructurii 
rutiere, facilitând în primul rând 
accesul cetăţenilor în aceste zone. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivului propus 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului. 
 
 

1663.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune transferarea către 
Primăria Comunei Moieciu – udeţul 
Braşov a sumei de 106 mii lei pentru: 
Construirea captare aducţiune apă în 
Comuna Moieciu, Sat Măgura, 
Judeţul Braşov. 
Autor: Senator Titus Corlăţean – 
PSD+PC 

Lucrările de aducţiune şi alimentare 
cu apă reprezintă o necesitate 
pentru locuitorii din satul Măgura, 
Comuna Moieciu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul global 
aprobat pentru Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
     - Responsabilitatea stabilirii 
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Turismului. prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1664.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 17.200 mii lei pentru investitia 
Partie olimpica Borsa si telegondola, 
judeţul Maramureş 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
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pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare, 
 

1665.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

 Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul : 
Reabilitarea termica a cladirilor de 
pe  DN 1, Municipiul Fagaras cu 
suma 8.600 mii lei  
 
Autor: Deputat Gheorghe Gabor, 
PNL 
 
 

           Municipalitatea isi doreste 
includerea Municipiului Fagaras cu 
blocurile de locuinte aflate pe artera 
principala din municipiu in 
Programul de Reabilitare Termica a 
Locuintelor. 
           Mentionam ca pe toata 
lungimea arterei principale, 3,5 km, 
se afla un numar de 37 blocuri, cu 
regim de inaltime P+4, respectiv 
1.263 apartamente. 
           Numarul de locuitori din 
aceasta zona este 2.461. 
           Valoarea estimata necesara 
pentru realizarea obiectivului de 
investitii este de 8.600.000 lei 
pentru lucrari, la care se adauga 
auditul termic al cladirilor si 
proiectarea. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
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1666.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul : 
Reabilitare Cetatea Fagaras cu suma 
de 80.000.mii lei 
         
Autor: Deputat Gheorghe Gabor, 
PNL 
 

Cetatea Făgarasului, ansamblu 
fortificat avand caracter arhitectural 
militar specific perioadei 
medievale, unul din exemplarele 
cele mai valoroase si mai bine 
conservate de pe teritoriul 
Romaniei. Caracterul de unicat este 
dat de prezenta lacului care 
inconjoara cetatea. Ultimele lucrari 
de restaurare importante au fost 
realizate in perioada 1975-1977. 
           Municipalitatea doreste 
finantarea obiectivului de investitii 
DEZVOLTARE CULTURALA, 
TURISTICA SI ECONOMICA A 
CETATII FAGARASULUI, prin 
restaurarea si stabilirea unor 
functiuni optime pentru 
monumentul “ Cetatea 
Fagarasului”. 
           Mentionam ca, atat Cetatea 
cat si lacul din jurul cetatii se afla 
pe lista monumentelor istorice. 
CATEGORII DE LUCRARI 
Reabilitare Corp Garda Nord; 
Reabilitare Corp Garda Sud; 
Reabilitare Turn Intrare; Reabilitare 
Castel; Reabilitare Curte Exterioara 
si Interioara; Reabilitare Lac 
Cetate; Reabilitare zid incinta, 
bastioane si anexe; Retele tehnico 
edilitare si statie de pompare. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare, 
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1667.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
4.000.000 lei pentru reabilitare 
cămin cultural, comuna Gălăneşti 
Autor: deputat Mircea Duşa 
PSD+PC 

Continuare investiţie Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
3. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
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1668.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
4.000.000 lei pentru reabilitare 
blocuri zone miniere, oraşul Bălan 
Autor: deputat Mircea Duşa 
PSD+PC 

Continuare investiţie Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

1669.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
2.500.000 lei pentru extindere 
canalizare, comuna Subcetate 
Autor: deputat Mircea Duşa 
PSD+PC 

Continuare investiţie Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

1670.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune alocarea sumei de Continuare investiţie Se propune respingerea 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

1.500.919 lei pentru locuinţe 
necesitate 35 apartamente, 
municipiul Topliţa 
Autor: deputat Mircea Duşa 
PSD+PC 

amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

1671.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
2.325.000 lei pentru modernizare 
staţie epurare, municipiul Topliţa  
Autor: deputat Mircea Duşa 
PSD+PC 

Continuare investiţie Blaga 
 

1672.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
850.000 lei pentru construire locuinţe 
sociale 
Autor: deputat Mircea Duşa 
PSD+PC 

Continuare investiţie Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Programul pentru construcţii 
de locuinţe şi săli de sport se 
finantează din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale si Turismului. Suma 
prevăzuta pentru anul 2010 la 
programul pentru constructii 
locuinţe şi sali de sport este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
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Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
 
 

1673.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
1.460.000 lei pentru pietruire DC 
km6+600 – 10+900 Sărămaş – 
Barcani, comuna Barcani, judeţul 
Covasna. 
Autor: deputat Grama Horia  
PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1674.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
255.000 lei pentru extinderea 
alimentare cu apă în satul Barcani, 
comuna Barcani, judeţul Covasna 
Autor: deputat Grama Horia  
PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
     - Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1675.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
800.000 lei pentru asfaltare DC 33A, 
comuna Vîlcele, judeţul Covasna 
Autor: deputat Grama Horia  
PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
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2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1676.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
550.000 lei pentru alimentare cu apă 
sat Hăghig, comuna Hăghig, judeţul 
Covasna. 
Autor: deputat Grama Horia  
PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
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fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1677.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
550.000 lei pentru construire sală de 
sport comuna Hăghig, judeţul 
Covasna 
Autor: deputat Grama Horia  

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
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PSD+PC Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1678.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
2.315.935 lei pentru alimenatre cu 
apă a localităţii Dobărlău, judeţul 
Covasna 
Autor: deputat Grama Horia  
PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
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2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1679.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
515.792,22 lei pentru modernizare şi 
asfaltare DC 26A 1+000-2+000 DJ 
103 B Mănăstirea Marcuş, comuna 
Dobîrlău, judeţul Covasna. 
Autor: deputat Grama Horia  
PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
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fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1680.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
1.500.000 lei pentru construire sală 
de sport comuna Dobîrlău, judeţul 
Covasna  
Autor: deputat Grama Horia  

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
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PSD+PC Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1681.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 1.478.088 ron 
pentru modernizare Uliţe în comuna 
Brebeni, judeţul Olt. 
Autor: deputat Bobeş Marin – PD-L 

Lucrarea cu numărul 1286 din 
25.04.2008 este executată şi 
recepţionată, astfel solicităm suma 
de 1.478.088 pentru a efectua plata 
către executant. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezervă al Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1682.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII Alocarea sumei de 10.000 ron Sursa de finanţare: Se respinge amendamentul 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Bisericii Baptiste din satul Nermiş, 
comuna Groşeni, judeţul Arad. 
Autor: deputat: Ciprian Florin Luca 

Fondul de Rezervă al Guvernului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
3. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
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categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

1683.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 1.795.252 ron 
necesară modernizării drumului 
comunal DC 38 din comuna 
Gurahonţ, judeţul Arad 
Autor: deputat: Ciprian Florin Luca 

Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezervă al Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1684.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 1.131.060 ron 
necesară alimentării cu apă a satelor 
Dulcele, Zimbru din comuna 
Gurahonţ, judeţul Arad 
Autor: deputat: Ciprian Florin Luca 

Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezervă al Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1685.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 1.400.000 ron 
necesară modernizării drumului 
comunal DC13 din comuna Archiş, 
judeţul Arad 
Autor: deputat: Ciprian Florin Luca 

Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezervă al Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1686.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
cu suma de 450.000 mii lei. 
Autori: deputaţi PSD+PC Cristian 
Sorin Dumitrescu, Angel Tîlvăr, 

Pentru acoperirea creditelor de 
angajament contractate în anul 
2009 obiectivele aprobate în cadrul 
programelor de pietruire/asfaltare a 
drumurilor şi alimentare cu apă a 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
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Nicolae Ciprian Nica şi senator 
PSD+PC: Miron Tudor Mitrea 

satelor. În anul 2009 investiţiile în 
drumuri şi alimentare cu apă au fost 
finanţate din credite bugetare şi 
credite de angajament, care 
trebuiau platite în prima lună din 
anul 2010. Bugetul pe 2010 pentru 
aceste două subprograme (apă şi 
drumuri) nu acoperă nici măcar 
creitel de angajament din 2009, 
pentru care sunt executate lucrările. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap.5001, 
grupa 50, art.01. 

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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1687.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se alocă suma de 4.200.000 de lei 
pentru asfaltarea drumurilor din 
comuna Batăr, judeţul Bihor. 
Autor: Deputat Sorin-Ioan Roman – 
Grup parlamentar al PSD+PC 

Lucrările de infrastructură rutieră 
au fost mult timp neglijate în 
această comună, nu din cauza lipsei 
de interes a edililor ci din cauza 
lipsei banilor. Demararea unor 
lucrări de modernizare ar fi o 
necesitate. Finanţarea se poate face 
din împrumuturile externe sau din 
fondurile destinate investiţiilor din 
bugetul ministerului. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1688.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 

Se alocă suma de 2.500.000 de lei 
pentru asfaltarea drumului din 
comuna Toboliu, localitatea 

Fiind o comună înfiinţată de doar 
câţiva ani, investiţiile în 
infrastructură au lipsit. Finanţarea 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
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 Cheresig, jud. Bihor. 
  
Autor: Deputat Sorin-Ioan Roman – 
Grup parlamentar al PSD+PC 

se poate face din împrumuturile 
externe sau din fondurile destinate 
investiţiilor din bugetul 
ministerului. 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1689.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se alocă suma de 1.600.000 de lei 
pentru asfaltarea drumului din 
comuna Madaras, localitatea 
Marţihaz, jud. Bihor.  
 
Autor: Deputat Sorin-Ioan Roman – 
Grup parlamentar al PSD+PC 

Fiind vorba de un sat aflat la 
marginea ţării a fost uitat de fiecare 
dată când a fost vorba de 
modernizări. Finanţarea se poate 
face din împrumuturile externe sau 
din fondurile destinate investiţiilor 
din bugetul ministerului. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1690.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se alocă suma de 1.000.000 de lei 
pentru achitarea lucrărilor de 
asfaltarea drumului din comuna 
Avram Iancu, localitatea Ant, judeţul 
Bihor.  
 
Autor: Deputat Sorin-Ioan Roman – 
Grup parlamentar al PSD+PC 

Lucrarea este aproape de finalizare, 
însă ultimi pasi sunt cel mai greu de 
făcut deoarece constructorul nu 
vrea să mai lucreze fără bani. 
Finanţarea se poate face din 
împrumuturile externe sau din 
fondurile destinate investiţiilor din 
bugetul ministerului. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1691.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se alocă suma de 1.500.000 de lei  
pentru demararea lucrarilor la două 
blocuri ANL în comuna Cefa, judeţul 
Bihor. 
 
Autor: Deputat Sorin-Ioan Roman – 
Grup parlamentar al PSD+PC 

Necesarul de locuinţe pentru tineri 
a devenit o problemă şi în mediul 
rural. Fie că vorbim de fii ai satului, 
fie de profesionişti (dascăli, medici, 
etc) ce vin în mediul rural lipsa 
unei locuinţe reprezintă o problemă 
majoră.  Finanţarea se poate face 
din împrumuturile externe sau din 
fondurile destinate investiţiilor din 
bugetul ministerului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
     - Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1692.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se alocă suma de 45.000.000 de lei  
pentru extinderea reţelei de 
canalizare în localitatăţile Cefa şi 
Inand, comuna Cefa, judeţul Bihor.  
 
Autor: Deputat Sorin-Ioan Roman – 
Grup parlamentar al PSD+PC 

Reţeaua de canalizare în mediul 
rural este o problemă ce se 
agravează în permanenţă. Edilii 
locali au făcut eforturi pentru a 
realiza reţele de apă curentă, în 
momentul de faţă ajungându-se în 
situaţia să nu aibă unde să 
deverseze apele uzate. Finanţarea 
se poate face din împrumuturile 
externe sau din fondurile destinate 
investiţiilor din bugetul 
ministerului..  

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
     - Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1693.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se alocă suma de 500.000 de lei 
pentru reabilitarea căilor pietonale 
(trotuare)  din localitatea Cefa, 
comuna Cefa, judeţul Bihor. 
 
Autor: Deputat Sorin-Ioan Roman – 
Grup parlamentar al PSD+PC 

Pentru că de ani de zile nu s-au 
realizat lucrări de amenajare a 
căilor pietonale din localitate, şi 
pentru că nu toţi cetăţeni au 
posibilitatea financiar de a amenaja 
în faţa casei trotuarul, circulaţia 
cetăţenilor se desfăşoară cu 
greutate, uneori aceştia uzând de 
partea carosabilă pentru a se 
deplasa. Pentru siguranţa lor dar şi 
pentru normalizarea situaţiei, se 
impune o astfel de investiţie. 
Finanţarea se poate face din 
fondurile destinate investiţiilor din 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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bugetul ministerului. realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1694.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 1000 
mii lei pentru Baza Sportiva in 
Orasul Slanic - Judet Prahova 
 
 
Autor: 
Senator Sorin Serioja Chivu - 
independent 

Proiect aprobat de CL Slanic Judet 
Prahova 
Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
activităţilor sportive în comună. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
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instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

1695.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
 Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 1000 
mii lei pentru Parc Dendrologic in 
Orasul Slanic - Judet Prahova 
 
Autor: 
Senator Sorin Serioja Chivu - 
independent 

Proiect aprobat de CL Slanic Judet 
Prahova 
 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
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1696.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

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

Se propune alocarea sumei de 1000 
mii lei pentru Construire Sala de 
Sport cu 150 locuri in Orasul Slanic - 
Judet Prahova 
 
 
 
Autor: 
Senator Sorin Serioja Chivu - 
independent 

Proiect aprobat de CL Slanic si 
depus la Compania Nationala de 
Investitii cu nr. 11496/15.09.2009 
Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
activităţilor sportive în comună. 
Surse de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
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ordin al ministrului. 
 

1697.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, cap. 5001, gr. 51, 
art. 02, alin. 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă 
a satelor 

Se propune alocarea sumei de 1000 
mii lei pentru Aductiune Apa Traseu 
Brebu- Alunis- Varbilau- Slanic- 
Judet Prahova  
 
 
 
Autor: 
Senator Sorin Serioja Chivu - 
independent 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
Proiect aprobat de CL Slanic- Judet 
Prahova 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
     - Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1698.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru baza sportiva si sala de 
sport din sat Sirna, Comuna Sirna, 
Judet Prahova- Judet Prahova 
 
Autor: 
Senator Sorin Serioja Chivu - 
independent 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
activităţilor sportive în comună. 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1699.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural 

Se propune alocarea sumei de 1000 
mii lei pentru finalizarea lucrarii de 
alimentare cu apa potabila a 
localitatii Tinosu judet Prahova  
 
Autor: 
Senator Sorin Serioja Chivu - 

Alocarea fondurilor pentru cele 
doua  foraje de puturi de mare 
adincime care au fost executate dar 
nu au fost cuprinse in proiectul 
initial si deci nici in caietul de 
sarcini la ofertarea si atribuirea 
contractului,fapt pentru  care nu se 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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independent poate trece la racordarea 
rezervorului si proba de presiune 
deoarece contractantul a intrerupt 
lucrarile pentru faptul ca nu si-a 
incasat banii pe lucrarile 
suplimentare 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului  

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

1700.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune alocarea restului in Necesitatea existenţei unui spaţiu Se propune respingerea 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

valoare de 1000 mii lei pentru 
finalizarea lucrarilor de la complexul 
sportiv format din doua terenuri de 
minifotbal, teren tennis de camp si 
parc de joaca pentru copii in comuna 
Olari, judet Prahova 
 
Autor: 
Senator Sorin Serioja Chivu - 
independent 

adecvat pentru desfăşurarea 
activităţilor sportive în comună. 
 
 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

1701.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 130 
mii lei pentru construire baya 
sportiva din sat Sirna, comuna Sirna, 
judet Prahova 
 
Autor: 
Senator Sorin Serioja Chivu - 
independent 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
activităţilor sportive în comună. 
 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

1702.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea restului in 
valoare de 1000 mii lei pentru 
finalizarea lucrarilor de la complexul 
sportiv format din doua terenuri de 
minifotbal, teren tennis de camp si 
parc de joaca pentru copii in comuna 
Olari, judet Prahova 
 
Autor: 
Senator Sorin Serioja Chivu - 
independent 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
activităţilor sportive în comună. 
 
 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
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Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

1703.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural 

Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru lucrari de alimentare 
cu gaze a institutiilor publice din 
comuna Olari, judet Prahova 
 
Autor: 
Senator Sorin Serioja Chivu - 
independent 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Nu exista bază legală pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul MDRT 
 

1704.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a 

Se propune alocarea sumei de 20 mii 
lei pentru amenajare teren sport in 
comuna Poienarii Burghii, judet 
Prahova 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
activităţilor sportive în comună. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

 
Autor: 
Senator Sorin Serioja Chivu - 
independent 

Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1705.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15, capitolul 5101, titlul 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 

Aceste străzi sunt situate în zona 
periferică a oraşului Craiova, 
nefiind reabilitate  niciodată. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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20, articolul 01, alineatul 04 - 
Apă, canal şi salubritate 

2.550 mii lei pentru reabilitarea 
sistemului de apă, canalizare şi 
pentru dezvoltarea serviciilor de 
salubritate pentru străzile: Popoveni, 
Drumul Apelor şi Romaneşti, din 
municipiul Craiova, judeţul Dolj 
 
Autor: Deputat PSD+PC Gust 
Băloşin Florentin  

Aceste străzi necesită racordarea la 
sistemul de apă şi canalizare 
precum şi dezvoltarea serviciului de 
salubritate. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
     - Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1706.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15, capitolul 5001, titlul 
51, articolul 02, alineatul 03- 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
6.800 mii lei pentru străzile 
orăsăneşti Popoveni, Drumul Apelor 
si Romaneşti, din municipiul 
Craiova, judeţul Dolj 
 
Autor: Deputat PSD+PC Gust 
Băloşin Florentin 

Sistemul rutier existent este 
insuficient dezvoltat pentru 
intensitatea traficului care le 
tranzitează. Astfel, sunt necesare 
lucrări de modernizare a 
infrastructurii rutiere, facilitând în 
primul rând accesul cetăţenilor în 
aceste zone. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Nu exista bază legală pentru 
finanţarea acestor lucrări din 
bugetul MDRT 
 

1707.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Reabilitare prin izolare termică a 
blocului de locuinţe socială „Casa 
Specialistului”, comuna Glodeanu 
Sărat, Judeţ Buzău = 150.000 lei 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – 
PSD+PC 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

1708.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Lucrări de construire – obiectiv de 
investiţii baze sportive Satele Ileana 
şi Căldăruşanca, Comuna Glodeanu 
Sărat, Judeţ Buzău = 200.000 lei 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – 
PSD+PC 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
2. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
3. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
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1709.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Alimentare cu apă sat Lipia, Comuna 
Merei, Judeţ Buzău = 2.814.000 lei 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – 
PSD+PC 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

1710.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Alimentare cu apă sat Izvoru Dulce, 
Comuna Merei, Judeţ Buzău = 
3.819.650 lei 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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PSD+PC Regionale şi Turismului reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

1711.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Canalizare şi staţie epuraţie Sat 
Sărata Monteoru, Comuna Merei, 
Judeţ Buzău = 12.755.590 lei 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – 
PSD+PC 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
     - Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1712.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Lucrări de construire – obiectiv de 
investiţii Sală de Sport, Sat Lipia, 
Comuna Merei, Judeţ Buzău = 
750.000 lei 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – 
PSD+PC 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului 
 

1713.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Reabilitare şi extindere Sală Sport în 
Campus Şcolar, oraş Pogoanele, 
Judeţ Buzău = 833.629 lei 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
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PSD+PC Regionale şi Turismului aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului 
 

1714.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Reabilitarea şi consolidarea Şcolii 
clasele I – VIII, Sat Glodeanu Sărat, 
Judeţ Buzău (POR – Axa prioritară 
3, 3.4 – proiect aflat la MDRT) = 
5.279.000 lei 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – 
PSD+PC 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Obiectivul poate fi finanţat 
din fonduri externe 
nerambursabile postaderare, 
respectiv FEDR, POR 2007-
2013, Axa proirotară 3.4. 
Domeniul Major de Inretventie 
3.4.3., în proporţie de 98% din 
cheltuielile eligibile ale 
proiectului, aceste sume fiind 
cuprinse în bugetul MDRT. 
2. Cofinanţarea aferentă 
cheltuielilor eligibile in 
proporţie de 2% precum şi 
cheltuielile neeligibile sunt în 
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sarcina beneficiarului 
proiectului; 
3. Pentru finanţarea obiectivului 
este necesară elaborarea, 
depunerea, şi aprobarea unui 
proiect eligibil, ulterior se va 
încheia un contract de finanţare 
din fonduri externe 
nerambursabile postaderare.  

1715.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Extinderea reţelei de alimentare cu 
apă şi înfiinţare reţea de canalizare; 
reabilitare cămin cultural Sat 
Căldăruşanca; înfiinţare centru socio 
– educaţional sat Ileana; modernizare 
drum comunal DC 35 prin 
implementare proiect M322-FEADR, 
comuna Glodeanu Sărat, Judeţ Buzău 
= 11.340.000 lei 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – 
PSD+PC 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Obiectivul poate fi finanţat 
din fonduri externe 
nerambursabile postaderare, 
respectiv FEADR, PNDR, 
Măsura 322., aceste sume fiind 
cuprinse în bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 
2. Cofinanţarea aferentă 
cheltuielilor eligibile precum şi 
cheltuielile neeligibile sunt în 
sarcina beneficiarului 
proiectului; 
3. Pentru finanţarea obiectivului 
este necesară elaborarea, 
depunerea, şi aprobarea unui 
proiect eligibil, ulterior se va 
încheia un contract de finanţare.  

1716.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 

Extindere sistem alimentare cu apă 
sat Ograzile – comuna Merei, Judeţ 
Buzău = 774.000 lei 
 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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titlul VII alte transferuri Autor: deputat Ghiveciu Marian – 
PSD+PC 

- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

1717.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Alimentare cu apă a comunei Amaru, 
Judeţ Buzău = 8.600.000 lei 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – 
PSD+PC 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

1718.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Extinderea reţelei de alimentare cu 
apă, comuna Padina, Judeţ Buzău = 
4.000.000 lei 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – 
PSD+PC 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

1719.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Lucrări de construire – obiectiv de 
investiţii Sală de Sport a Şcolii nr.1, 
comuna Padina, Judeţ Buzău = 
300.000 lei 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – 
PSD+PC 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
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1720.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Lucrări de construire – obiectiv de 
investiţii – terenuri de sport aferente 
celor 2 (doua)  şcoli, comuna Padina, 
Judeţ Buzău = 180.000 lei 
 
Autor: deputat Ghiveciu Marian – 
PSD+PC 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1721.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
Capitol 7001 grupa 55 titul 55 
alte transferuri 

Înfiinţare reţele canalizare şi staţie 
epurare în comunele Boldu (= 4000 
mii lei) şi Costeşti (= 4000 mii lei) 
din jud. Buzău 
 
Autor: dr Ion Vasile – senator, 
Grupul parlamentar PSD+PC  

- îmbunătăţirea calităţii vieţii 
cetăţenilor din comunele Boldu şi 
Costeşti 
- Sursa de finantare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
     - Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1722.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
Cap 7001, Titlul 51, art 02, alin 
03 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei de 
500.000 mii lei 
 
Autor: deputat PNL Lucia Ana 
VARGA 
 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare de la 321.000 mii la 
500.000 mii datorita importantei 
deosebite a acestui subprogram, cu 
mentiunea ca nici sumele alocate in 
anul 2009 nu au fost suficiente, cu 
atat mai putin vor fi suficiente 
sumele propuse care prevad o 
scadere de 10,93% fata de anul 
precedent. 
 
Sursa de finantare propusa este: 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

1723.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
Cap 7001, Titlul 51, art 02, alin 
20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor 
 

Se propune alocarea sumei de 
250.000 mii lei 
 
Autor: deputat PNL Lucia Ana 
VARGA 
 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare de la 100.000 mii la 
250.000 mii deoarece scaderea de 
61,26% fata de anul precedent va 
conduce la neindeplinirea 
obligatiilor asumate prin tratatul de 
aderare in ceea ce priveste 
alimentarea cu apa a populatiei, 
neputandu-se indeplini tintele 
intermediare prevazute pentru anul 
2010. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Sursa de de finantare propusa este: 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

1724.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
 
Anexa 3/15 
Cap 7001, Titlul 65, art 02, 
Cheltuieli aferente programelor 
cu finantare rambursabila 

Se propune alocarea sumei de 
250.000 mii  lei 
 
Autor: deputat PNL Lucia Ana 
VARGA 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare de la 172.310 mii la 
250.000 mii deoarece scaderea de 
59,41% fata de anul precedent va 
conduce la neindeplinirea 
obligatiilor asumate prin tratatul de 
aderare . 
 
Sursa de de finantare propusa este: 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

1725.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
 
Anexa 3/15 
 

 Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul : 
Reabilitarea termica a cladirilor de 
pe  DN 1, Municipiul Fagaras cu 
suma 8.600 mii lei  
 
Autor: Deputat Gheorghe Gabor, 
PNL 
 

           Municipalitatea isi doreste 
includerea Municipiului Fagaras cu 
blocurile de locuinte aflate pe artera 
principala din municipiu in 
Programul de Reabilitare Termica a 
Locuintelor. 
           Mentionam ca pe toata 
lungimea arterei principale, 3,5 km, 
se afla un numar de 37 blocuri, cu 
regim de inaltime P+4, respectiv 
1.263 apartamente. 
           Numarul de locuitori din 
aceasta zona este 2.461. 
           Valoarea estimata necesara 
pentru realizarea obiectivului de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
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investitii este de 8.600.000 lei 
pentru lucrari, la care se adauga 
auditul termic al cladirilor si 
proiectarea. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

1726.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind 
pietruirea,, reabilitarea , 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 20.000 mii lei pentru reabilitare 
reţea stradală în municipiul Baia 
Mare 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

1727.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind 
pietruirea,, reabilitarea , 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 1.000 mii lei reabilitare reţea 
stradală în oraşul Vişeu de Sus, 
judeţul Maramureş 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

1728.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind 
pietruirea,, reabilitarea , 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 300 mii lei reabilitare reţea 
stradală in localitatea Bârsana, 
judeţul Maramureş 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

1729.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare 
precum si a statiilor de tratare  a 
apei potabile  si a apei uzate 

Se propune alocarea  sumei de 200 
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului ,,Reabilitare sistem apa 
si canal” in orasul Baile 
Govora,judeţul Valcea. 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian 
Buican 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
     - Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1730.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/02, Titlul 6 – 
transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art 01, 
alin 32 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
 
Se propune alocarea sumei de 
4.400.000 lei pentru obiectivul 
„Reabilitare termică 9 blocuri 
locuinţe”, oraş Bimbeşti-Jiu, jud. 
Gorj.. 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 

Sumă solicitată pentru finalizare 
asigurare cofinanţare. În derulare 
achiziţiile de lucrări pentru bloc. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

REABILITARE TERMICA 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

1731.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/02, Titlul 6 – 
transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, 
Art. 02, alin. 20, Subprograme 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea cu suma de 
400.000 lei pentru obiectivul 
„Alimentare cu apă sat Pojogeni”, 
oraş Târgu Cărbuneşti, jud. Gorj 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 

Investiţia „Alimentare cu apă sat 
Pojogeni” este o lucrare cu 
finanţare CNI şi Consiliul local Tg. 
Cărbuneşti, lucrarea este deja 
licitată cu data de finalizare an 
2010 iar contribuţia bugetului local 
al oraşului Tg. Cărbuneşti este de 
400.000. 
 
Sursa de finanţare:  

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

1732.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a  
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate  
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea cu suma de 
2.000.000 lei pentru obiectivul 
„Asigurare utilităţi apartamente 
ANL”, oraş Târgu-Cărbuneşti, jud. 
Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 

Realizarea investiţiei deja aprobate 
de construire a 100 apartamente 
ANL necesită asigurarea utilităţilor 
în zona unde se construiesc acestea; 
conform studiului de fezabilitate 
întocmit valoarea acestora este de 
aproximativ 2.000.000 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale 

1733.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a  
sistemelor de alimentare cu apă şi 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea cu suma de 
520.000 lei pentru obiectivul  „Staţie 
de tratare apă, oraşul Turceni”, jud. 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a 
mediului. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
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canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate  
 

Gorj 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
 

Regionale şi Turismului finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
     - Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1734.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a  
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate  
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea cu suma de 
1.267.805.978 lei pentru obiectivul 
„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, a staţiilor de tratare a  
apei potabile şi staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile de până la 
50.000 de locuitori”, oraşul Turceni, 
jud. Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a 
mediului. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
     - Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1735.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 20, 
Bazine de înot 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 
7.560.000 lei pentru obiectivul 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Bazine de 
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„Bazin de înot, oraş Turceni”, jud. 
Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
 

Regionale şi Turismului inot prevazut in bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului. Suma prevazuta 
pentru anul 2010 este in pozitie 
globala si se repartizeaza pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite. 
 

1736.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/02, Titlul 6 – 
transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, 
Art. 02, alin. 20, Subprograme 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 
1.932.941 lei pentru obiectivul 
„Alimentare cu  
apă sat Drăguţeşti”, jud. Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
 

1737.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a  
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate  
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 
3.031.500 lei pentru obiectivul 
„Canalizare în sistem centralizat şi 
epurarea apelor uzate în comuna 
Polovragi”, jud. Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
 

Achitarea datoriilor la lucrările 
executate şi neachitate. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
     - Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1738.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/02, Titlul 6 – 
transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice. 
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune  alocarea  sumei de 
10.500.000 lei  pentru proiectul 
integrat în cadrul Programului 
Naţional de Dezvoltare Rurală, 
Măsura 322 – Renovarea şi 
dezvoltarea satelor în comuna 
Samarineşti, jud. Gorj 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
 

Aceste acţiuni s-au stabilit avându-
se în vedere calitatea apei potabile, 
care are un conţinut ridicat de nitriţi 
şi nitraţi, drumurile care fac 
legătura cu D.J. 671B s-au 
deteriorat, pierderea unor valori 
culturale tradiţionale. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Obiectivul poate fi finanţat 
din fonduri externe 
nerambursabile postaderare, 
respectiv FEADR, PNDR, 
Măsura 322., aceste sume fiind 
cuprinse în bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 
2. Cofinanţarea aferentă 
cheltuielilor eligibile precum şi 
cheltuielile neeligibile sunt în 
sarcina beneficiarului 
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proiectului; 
3. Pentru finanţarea obiectivului 
este necesară elaborarea, 
depunerea, şi aprobarea unui 
proiect eligibil, ulterior se va 
încheia un contract de finanţare.  

1739.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/02, Titlul 6 – 
transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, 
Art. 02, alin. 20, Subprograme 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
 
Se propune alocarea sumei de  
500.000 lei pentru  obiectivul 
„Realizare  reţea de alimentare cu 
apă în satul Boca”, comuna 
Samarineşti, jud. Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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1740.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 16, 
Program construcţii săli sport 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 60.000 
lei pentru obiectivul „Sală sport 
Şcoala Scoarţa”, jud. Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL – Dan Morega 

Buna desfăşurare a orelor de sport. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1741.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 16, 
Program construcţii săli sport 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 
200.000 pentru obiectivul 
„Construcţie sală sport”, comuna 
Sejari, jud. Gorj 
 
Deputat PNL – Dan Morega 

Buna desfăşurare a orelor de sport. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
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globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1742.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 16, 
Program construcţii săli sport 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 
.400.000 lei pentru obiectivul 
„Construcţie sală sport”, comuna 
Stăneşti, jud. Gorj. 
 
Deputat PNL – Dan Morega 
 

Buna desfăşurare a orelor de sport. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
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1743.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02 alin 04 – Programul 
privind construirea de locuinte si 
sali de sport  
 

Se propune alocarea sumei suma de 
100 mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului ,,Construire sala sport” 
in comuna Budesti, Judetul Valcea. 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian 
Buican 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1744.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02 alin 04 – Programul 
privind construirea de locuinte si 
sali de sport  
 

Se propune alocarea sumei de 160 
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului ,,Construire sala sport” 
oras Brezoi, judeţul Valcea. 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian 
Buican 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
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globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1745.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02 alin 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a 
satelor 

Se propune alocarea sumei de  104,5 
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului „Alimentare cu apă”,  in 
comuna Danicei, judeţul Valcea.  
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian 
Buican 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 

PIETRUIRE DRUMURI 
Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1746.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazute pentru judetul Maramures 
cu suma de 500 mii lei pentru 
realizarea reţelei de alimentare cu 
apă în BARSANA 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului  

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1747.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazute pentru judetul Maramures 
cu suma de 500 mii lei pentru 
realizarea reţelei de alimentare cu 
apă în BOIU MARE 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1748.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazute pentru judetul Maramures 
cu suma de 2000 mii lei pentru 
realizarea reţelei de alimentare cu 
apă în CERNESTI 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1749.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune suplimentarea sumei Sursa de finanţare: Fondul de Se respinge amendamentul 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa 

prevazute pentru judetul Maramures 
cu suma de 320 mii lei pentru 
realizarea reţelei de alimentare cu 
apă în REMETEA CHIOARULUI 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

rezerva la dispozitia Guvernului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1750.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazute pentru judetul Maramures 
cu suma de 100 mii lei pentru 
realizarea reţelei de alimentare cu 
apă în RONA DE JOS  
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1537 -

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1751.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazute pentru judetul Maramures 
cu suma de 1000 mii lei pentru 
realizarea reţelei de alimentare cu 
apă în SIEU 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1752.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazute pentru judetul Maramures 
cu suma de 1.000 mii lei pentru 
realizarea reţelei de alimentare cu 
apă în ARDUSAT 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1753.   Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, asfel încât 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
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Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Rupea, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
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1754.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Cod obiectiv 23 – 
Programul Construire 
Aşezăminte Culturale 
 

Se propune alocarea sumei de 320 
mii lei pentru comuna Botoroaga, 
judeţul Teleorman,, în vederea 
realizării obiectivului "Reabilitare 
cămin cultural Botoroaga" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

1755.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Anexa3/15/29, Cod 
obiectiv 18 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 

Se propune alocarea sumei de 10500 
mii lei pentru comuna Bragadiru, 
judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "canalizare cu 
staţie epurare" 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
spaţiul rural. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
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precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate 

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

 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

investiţii. 
     - Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1756.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru comuna Călmăţuiu de 
Sus, judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "pietruiri 
drumuri" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1757.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

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

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1758.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru proiect cămin cultural 
în localitatea Pietroşani 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

1759.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
 

Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului ,, ,,Reabilitare camin 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
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cultural” comuna Alunu , judeţul 
Valcea. 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian 
Buican 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 

desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

1760.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei 250  de 
mii lei in vederea realizarii 
obiectivului ,, Reabilitare camin 
cultural Stoenesti” comuna 
Berislavesti,  jud. Valcea 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian 
Buican 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
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mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

1761.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
 

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

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
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2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

1762.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
 

Pozitia 40, Judetul Valcea 
 
Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului ,,Reabilitare camin 
cultural” comuna Stanesti, judeţul 
Valcea. 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian 
Buican 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1548 -

 
1763.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei., in vederea realizarii 
obiectivului ,,Extindere retea apa 
Valea Macesului” in comuna 
Voineasa, judeţul Valcea. 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian 
Buican 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1764.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Pozitia 40, Judetul Valcea 
 
Se propune alocarea sumei de 700 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Conform prevederilor OUG 
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mii lei., in vederea realizarii 
obiectivului,,Reabilitare camin 
cultural” comuna Mitrofani, judeţul 
Valcea 
 
Autor: Deputat PNL,  Cristian 
Buican 

în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului  

118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

1765.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Continuare investitie DJ 710 
Pucioasa -  Bezdead - Breaza (judet 
Prahova), lungime 2.6 km , sat 
Costisata - limita judet Prahova - 
2.000 mii lei 
 
Autor: deputat Gabriel PLAIASU - 
PNL 

Zona reprezinta un serios potential 
turistic si constituie o a doua cale 
de legatura intre judetele 
Dambovita si Prahova. 
In judetul Prahova a fost executata 
integral operatiunea de asfaltare. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări, întrucât nu 
exsită bază legală de finanţare 
din acest buget. 

1766.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 350 mii lei pentru reabilitare şi 
extindere şcoală  clasele I-VIII 
Burdusaci, comuna Răchitoasa, 
judeţul Bacău. 
 
Autor: deputat Mihai Banu - PNL 

Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă la Dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări, întrucât nu 
exsită bază legală de finanţare 
din acest buget. 

1767.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune suplimentarea sumei Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire. Se respinge amendamentul 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

prevăzute pentru judeţul Argeş, 
penru obiectivul ”alimentare cu apă, 
sat Dobreşti comuna Dobreşti”, cu 
suma de 1.000.000 lei. 
 
Autor: senator Mircea Diaconu - 
PNL 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 

întrucât: 
1. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Administraţiei 
prezidenţiale au fost 
dimensionate de aceasta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1768.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
penru obiectivul ”alimentare cu apă, 
comuna Ştefan cel Mare”, cu suma 
de 1155 mii lei. 
 
Autor: senator Mircea Diaconu - 
PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire.
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Administraţiei 
prezidenţiale au fost 
dimensionate de aceasta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1769.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
penru obiectivul „proiect pentru 
aducţiune apă potabilă în sat Mlaci, 
comuna Burghea de Jos”, cu suma de 
200.000 lei. 
 
Autor: senator Mircea Diaconu - 
PNL 
 

Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire.
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Administraţiei 
prezidenţiale au fost 
dimensionate de aceasta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
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suma de 321,0 mil lei 
 

1770.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 350 
mii lei pentru obiectivul „Finalizare 
drumuri comunale – Drum comunal 
Sântioana” com. Mariselu, jud. 
Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1771.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 850 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
şi asfaltare drumuri comunale 
Umeniş – Sopteriu” com.Urmeniş, 
jud. Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv în continuare Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1772.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Se propune alocarea sumei de 800 
mii lei pentru obiectivul „Alimentare 
cu apă” com. Poiana Ilvei, jud. 
Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Lucrări în continuare Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1773.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 550 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
şi asfaltare drum comunal Măgurele 
– Jeica” com. Mariselu, jud. Bistriţa-
Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1774.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 40 mii 
lei pentru obiectivul „Asfaltare 
drumuri comunale” com.Poiana 
Ilvei, jud. Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv în continuare Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1775.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 25 mii 
lei pentru obiectivul „Reabilitare şi 
asfaltare drumuri comunale” 
com.Silivaşu de Cîmpie, jud. 
Bistriţa-Năsăud  
 

Obiectiv în continuare Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1776.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
şi asfaltare drumuri comunale” com. 

Obiectiv în continuare Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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Spermezeu, jud. Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1777.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 30.000 mii lei a bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, Titlul VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei publice 
Art. 01 alin 32 – Reabilitarea termica 
a cladirilor de locuit 
 
Autor: 
Deputat PNL Cornel PIEPTEA 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare cu 20% datorita 
importantei deosebite a acestui 
program, cu mentiunea ca nici 
sumele alocate in anul 2009 nu au 
fost suficiente, cu atat mai putin vor 
fi suficiente sumele propuse care 
prevad o scadere de 6,25% fata de 
anul precedent. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
2. Finanţarea obiectivelor poate 
fin facută in cadrul programului 
Reabilitarea termica a unor 
blocuri de locuinte in 
condominii. In anul 2010, 
pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
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 Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului dezvoltarii regionale si 
Turismului.  
Capitolul 8701 Promovarea 
potentialului turistic promovare a 
vanzarilor la nivel national si 
regional 
 

prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

1778.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
grupa 51, articolul 02, alineat 05 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzută pentru judeţul Sibiu pentru 
obiectivul  – “Reactualizare şi 
extindere PUG” – Oraşul 
Dumbraveni, cu suma de 120 mii lei 
 
 
 
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

Oraşul Dumbrăveni are iniţiat din 
anul 2009 reactualizarea şi 
extinderea PUG pentru a delimita şi 
extinde zonele cu potenţial de 
dezvoltare economică în 
perspectiva tranversării Autostrăzii 
Transilvania pe teritoriul 
administrativ al oraşului  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatul General al 
Guvernului  

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
de aceasta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
2. Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

1779.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
grupa 51, articolul 02, alineat 05 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazuta pentru judetul Sibiu pentru 
obiectivul  – “Reactualizare si 
extindere PUG” – Comuna Rau 
Sadului, jud. Sibiu,  cu suma de 110 
mii lei 

Comuna Râu Sadului are iniţiat din 
anul 2009 reactualizarea şi 
extinderea PUG pentru a delimita şi 
extinde zonele cu potenţial de 
dezvoltare turistică, conformarea cu 
legislaţia de mediu a gaterelor 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Nu se poate identifica sursa de 
finanţare având în vedere faptul 
că Ministerul Economiei a fost 
desfiinţat la reorganizarea 
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Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

existente pe raza comunei şi 
dezvoltarea activităţilor de 
producere a energiei electrice prin 
microhidrocentrale  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei  

Guvernului. 
2. Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

1780.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
grupa 51, articolul 02, alineat 05 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzută pentru judeţul Sibiu pentru 
obiectivul  – “Reactualizare şi 
extindere PUG” – Oraş Tălmaciu, 
jud. Sibiu,  cu suma de 500 mii lei 
 
 
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

Oraşul Tălmaciu are iniţiat 
proiectul pentru reactualizarea şi 
extinderea PUG care prevede 
extinderea intravilanului oraşului 
prin includerea zonelor industriale 
de la periferia oraşului 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei  

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Nu se poate identifica sursa de 
finanţare având în vedere faptul 
că Ministerul Economiei a fost 
desfiinţat la reorganizarea 
Guvernului. 
2. Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

1781.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
grupa 51, articolul 02, alineat 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzută pentru judeţul Sibiu pentru 
obiectivul:   
Modernizare drum comunal DC 
3:Rusi-Veseud – 80 mii lei;  

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic şi 
dezvoltarea zonelor rurale cu 
potenţial turistic 
 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Nu se poate identifica sursa de 
finanţare având în vedere faptul 
că Ministerul Economiei a fost 
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Modernizare drum comunal DC 66 
Saliste-Crint  - 6.000 mii lei,  
Modernizarea drumurilor comunale 
din intravilanul localitatii Sura Mare, 
prin pietruire – suma de 420,40 mii 
lei,  
Reabilitare drum communal Şura 
Mare-Hamba prin tratament 
bituminos – suma de 88,85 mii lei, 
cu suma de 6.589,25 mii lei 
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Camerei Deputaţilor, Bugetul 
Ministerului Economiei 

desfiinţat la reorganizarea 
Guvernului. 
2. Sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul Camerei 
Deputaţilor de aceasta sunt în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
3. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 
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1782.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
grupa 51, articolul 02, alineat 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Neamţ, 
pentru obiectivul «proiect pentru 
aducţiune apă potabilă» în sat 
Mărmureni, comuna Oniceni, cu 
suma de                   2 milioane Euro.  
 
Iniţiator 
Senator PSD + PC Ioan Chelaru 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Administraţiei 
prezidenţiale au fost 
dimensionate de aceasta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1783.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
grupa 51, articolul 02, alineat 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Neamţ, 
pentru obiectivul « construcţie sală 
de sport » comuna Oniceni, cu suma 
de 700.000 EURO 
 
Iniţiator 
Senator PSD + PC Ioan Chelaru 

Necesitatea creării de condiţii de 
agrement  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1568 -

propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1784.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
grupa 51, articolul 02, alineat 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzută pentru judeţul Sibiu pentru 
obiectivul  „Canalizare şi staţie 
pompare“ localitatea  Sebeşu de Jos - 
comuna Turnu Rosu finanţat prin 
Ord. 7/2006, cu suma de 235 mii lei 
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

Finalizarea lucrărilor începute 
pentru crearea reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de  locuire în mediul 
rural 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei,   

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
     - Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1785.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
grupa 51, articolul 02, alineat 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazuta pentru judetul Sibiu pentru 
obiectivul  "Alimentare cu apă şi 
staţie de tratare” în comuna Poplaca 
finanţată prin O.G.nr.7/2006, cu 

Finalizarea lucrărilor începute 
pentru crearea reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de  locuire în mediul 
rural 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Economiei, 
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suma de 1.798,58 mii lei  
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei  

Comerţului şi Mediului de 
Afaceri au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
     - Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1786.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
grupa 51, articolul 02, alineat 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazuta pentru judetul Sibiu pentru 
obiectivul  “Retea de canalizare si 
statie de epurare” localitatea Rosia 
finantata prin OG 7/2006, cu suma 
de 200 mii lei. 
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

Finalizarea lucrărilor începute 
pentru crearea reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de  locuire în mediul 
rural 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei  

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
     - Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1787.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 capitolul 5001, 
grupa 51, articolul 02, alineat 04 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazuta pentru judetul Sibiu pentru 
obiectivul “Realizare baza sportiva 
oras Saliste” OG 7/2006,  cu suma de 
300 mii lei 
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

Continuarea lucrarilor incepute la 
investiţia aprobată prin HG şi 
începută din fonduri proprii pentru 
cofinanţare 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
de aceasta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 
 

1788.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 capitolul 5001, 
grupa 51, articolul 02, alineat 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazuta pentru judetul Sibiu pentru 
obiectivul  „CANALIZARE APE 
UZATE COMUNA ŞURA MARE” 
finantata prin O.G. 7/2006, cu suma 
de 946 mii lei 
 
 
 

Această investiţie este de strictă 
necesitate pentru comuna Şura 
Mare întrucât localitatea este într-o 
continuă dezvoltare demografică, 
Şura Mare fiind o localitate 
periurbană a municipiului Sibiu, 
situată doar la 4 km de acesta. Nu 
s-a alocat întreaga sumă necesară 
prin OG 7, rămânând de achitat 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

suma  de 946.000 lei. Pentru 
realizarea investiţiei a fost cheltuită 
suma de 6.700 mii lei, sumă 
prevăzută în bugetul local. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1789.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 capitolul 5001, 
grupa 51, articolul 02, alineat 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazuta pentru judetul Sibiu pentru 
obiectivul  „ALIMENTARE CU 
APĂ POTABILĂ A 
LOCALITĂŢILOR ŞURA MARE 
ŞI HAMBA”, cu suma de 134,63 mii 
lei 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

Alimentarea cu apă în cele 2 
localităţi este realizată parţial şi a 
fost executată conform HG 
577/1997 este realizată parţial şi a 
fost executată conform HG 
577/1997, iar autorizaţia de 
construcţie a proiectului este încă 
valabilă. Primăria Şura Mare 
depune eforturi necesare în vederea 
extuinderii reţelei cu apă potabilă în 
zonele unde aceasta nu există; 
astfel vă facem cunoscut faptul că 
populaţia comunei Şura Mare se 
alimentează din fântâni proprii de 
suprafaţă deoarece nu există nici o 
altă sursă de apă potabilă. Aceste 
fântâni sunt, conform analizelor 
efectuate, infestate cu nitraţi şi 
nitriţi iar apa nu corespunde din 
punct de vedere chimic şi 
bacteriologic. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
de aceasta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1790.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 capitolul 5001, 
grupa 51, articolul 02, alineat 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazuta pentru judetul Sibiu pentru 
obiectivul „Canalizarea localitatilor 
Racovita si Sebesu de Sus” in baza 
OG 7/2006 privind dezvoltarea 
infrastructurii de baza in spatiul 
rural, cu suma de 2.557,66  mii lei 
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

Finalizarea lucrărilor începute 
pentru crearea reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de  locuire în mediul 
rural 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1791.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
grupa 51, articolul 02, alineat 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazuta pentru judetul Sibiu pentru 
obiectivul  “Alimentare cu apă 
potabilă” in localitatea Poiana 
Sibiului – lucrare în curs de realizare, 
începută în anul 2009, cu suma de  
1.460 mii lei 
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

Continuare lucrări în vederea 
finalizării obiectivului de investiţii 
cu importanţă pentru dezvoltarea 
turismului în Marginimea Sibiului 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
de aceasta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1792.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
grupa 51, articolul 02, alineat 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazuta pentru judetul Sibiu pentru 
obiectivul  „Infiintare retele de 
canalizare” sat Sacel, cu suma de  
1.056,85 mii lei  
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

Continuare lucrări în vederea 
finalizării obiectivului de investiţii 
cu importanţă pentru dezvoltarea 
turismului în Marginimea Sibiului 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1574 -

de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1793.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 
20- Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
300 mii lei, pentru construcţia 
sistemului de alimentare cu apă în 
localitatea Piatra, jud. Teleorman. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Nicolae Bănicioiu 
 

În prezent localitatea nu dispune de 
sistem de apă şi canal, precum nici 
de staţie de epurare a apei. Suma 
solicitată reprezintă co-finanţarea 
locală a proiectului.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1794.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 
20- Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
600 mii lei, pentru construcţia 
sistemului de alimentare cu apa in 
localitatea Traian Teleorman. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Nicolae Bănicioiu 
 

În prezent localitatea nu dispune de 
sistem de apă şi canal, şi nici de 
staţie de epurare a apei.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1795.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 
04- Programul pentru construcţii 
de locuinţe şi săli de sport. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
250 mii lei pentru construcţia unei 
baze sportive în localitatea 
Frumoasa, jud. Teleorman. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Nicolae Bănicioiu 
 

In prezent localitatea nu dispune de 
o baza sportiva.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
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2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

1796.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 
04- Programul pentru construcţii 
de locuinţe şi săli de sport. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
200 mii lei pentru construcţia unei 
baze sportive în localitatea 
Furculeşti, jud. Teleorman. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Nicolae Bănicioiu 
 

In prezent localitatea nu dispune de 
asemenea facilitate.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute în 
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bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

1797.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
titlul 55, articolul 01, alineatul 13 
- Programe de dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
41,7 mii lei lei pentru amenajarea 
unui parc în  localitatea Traian, jud. 
Teleorman. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Nicolae Bănicioiu 
 

In prezent in localitate nu exista un 
parc.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

1798.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 

In prezent in localitate nu exista un 
parc.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1579 -

Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
titlul 55, articolul 01, alineatul 13 
- Programe de dezvoltare. 

Regionale şi Turismului cu suma de 
30 mii lei lei pentru amenajarea unui 
parc în  localitatea Frumoasa, jud. 
Teleorman. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Nicolae Bănicioiu 
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului. 

1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

1799.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
titlul 55, articolul 01, alineatul 13 
- Programe de dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
50 mii lei lei pentru amenajarea unui 
parc în  localitatea Fîntînele, jud. 
Teleorman. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  

In prezent in localitate nu exista un 
parc.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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Nicolae Bănicioiu 
 

principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

1800.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 01, alineatul 32 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
5.569,5 mii lei pentru reabilitarea 
termică a blocurilor de locuinţe în 
oraşul Zimnicea, jud. Teleorman: Bl. 
15 A, Bl. 15 D, Bl. 16 A şi Bl. 29 A 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Nicolae Bănicioiu 
 

Reducerea consumului de energie. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.   
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
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termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

1801.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 
03- Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
4.855,8 mii lei pentru străzile 
orăşeneşti Mihail Kogălniceanu, 
Zorilor, Împăratul Traian, Sfinţii 
Împăraţi şi Cuza Vodă pe o lungime 
totală de 1776,79 ml, oraşul 
Zimnicea, jud. Teleorman 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Nicolae Bănicioiu 
 

Sistemul rutier existent este 
incompatibil cu structura şi 
intensitatea traficului care le 
tranzitează. Astfel, sunt necesare 
lucrări de modernizare a 
infrastructurii rutiere.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.   
2. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT, neexistând 
bază legală de finanţare din acest 
buget. 
 

1802.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 

Trotarul existent se va reamenaja 
prin montarea de pavele pe 
aproximativ 650 metrii liniari.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
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titlul 51, articolul 02, alineatul 
03- Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate. 

300 mii lei lei pentru amenajarea 
trotuarelor din localitatea Piatra, jud. 
Teleorman. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Nicolae Bănicioiu 
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului. 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.   
2. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT, neexistând 
bază legală de finanţare din acest 
buget. 
 

1803.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15, capitolul 5001, titlul 
51, articolul 02, alineatul 20- 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
975 mii lei lei, pentru construcţia 
sistemului de alimentare cu apă în 
localitatea Ciuperceni, jud. 
Teleorman. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Nicolae Bănicioiu 
 

În prezent localitatea nu dispune de 
sistem de apă şi canal, şi nici de 
staţie de epurare a apei. Suma 
solicitată reprezintă 15% din costul 
total al proiectului.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1804.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 
20- Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
500 mii lei, pentru construcţia 
sistemului de alimentare cu apă în 
localitatea Fîntînele, jud. Teleorman. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Nicolae Bănicioiu 

În prezent localitatea nu dispune de 
sistem de apă şi canal, şi nici de 
staţie de epurare a apei. Suma 
solicitată reprezintă co-finanţarea 
locală a proiectului.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1805.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 

În prezent localitatea nu dispune de 
sistem de apă şi canal, precum nici 
de staţie de epurare a apei. Suma 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
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titlul 51, articolul 02, alineatul 
20- Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

581 mii lei, pentru construcţia 
sistemului de alimentare cu apă în 
localitatea Frumoasa, jud. 
Teleorman. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Nicolae Bănicioiu 
 

solicitată reprezintă co-finanţarea 
locală a proiectului.  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului. 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1806.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei de 54893 
mii lei pentru oraşul Roşiori de 
Vede, judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "reorganizarea 
şi reabilitarea spaţţiilor publice ale 
asociaţilor de propietari" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice ale 
asociaţiilor de propietari şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT, neexistând bază 
legală de finanţare din acest 
buget. 
 

1807.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 titlul VI, art. 
02, alin. 20, 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul – Înfiinţare staţie pompare 
apa sat Piscu, comuna Ciolpani, cu 
suma de 1000. mii lei.  
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL  

Asigurarea accesului la apă potabilă 
a locuitorilor satului Piscu, comuna 
Ciolpani.  
 
 
Sursa: bugetul alocat ministerului.  

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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şi completările ulterioare. 
1808.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 , titlul VI, art. 
02, alin 03 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul - Modernizare şi asfaltare 
drumuri de interes local în comuna 
Moara Vlăsiei, cu suma de 1000 mii 
lei;  
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor din Moara 
Vlăsiei prin asfaltarea drumurilor 
comunale.  
 
 
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1809.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 , titlul VI, art. 
02, alin 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul - Modernizare şi asfaltare 
drumuri de interes local în oraşul 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor din Popeşti 
Leordeni prin asfaltarea şi 
modernizarea drumurilor locale.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT, neexistând bază 
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 Popeşti Leordeni, cu suma de 1000 
mii lei;  
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL 

 
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 

legală de finanţare din acest 
buget. 
 

1810.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 , titlul VI, art. 
02, alin 03 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul - Modernizare şi asfaltare 
drumuri de interes local în satul 
Sindriliţa, comuna Găneasa, cu suma 
de 600 mii lei;  
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor din Popeşti 
Leordeni prin asfaltarea şi 
modernizarea drumurilor locale.  
 
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
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1811.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 , titlul VI, art. 
02, alin 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul - Modernizare şi asfaltare 
drumuri de interes local în comuna 
Mogoşoaia, cu suma de 1000 mii lei; 
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor din 
Mogoşoaia prin asfaltarea şi 
modernizarea drumurilor comunale. 
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1812.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 titlul VI, art. 
02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul - Extindere reţea 
alimentare cu apa  potabila în satele 
Gruiu, Lipia şi Siliştea Snagovului, 

Investiţia este necesară pentru a se 
asigura accesul la apă potabilă a 
locuitorilor comunei Gruiu.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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comuna Gruiu, cu suma de 1000 mii 
lei; 
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL 
 

 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 
 

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1813.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 , titlul VI, art. 
02, alin 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul – Modernizare şi asfaltare 
drumuri de interes local în comuna 
Chiajna, cu suma de 1000 mii lei;  
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL 
 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor din Chiajna 
prin asfaltarea şi modernizarea 
drumurilor comunale.  
 
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1814.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul – Modernizare şi asfaltare 
drumuri de interes local în comuna 
Chiajna, cu suma de 1000 mii lei;  
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL 
 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor din Chiajna 
prin asfaltarea şi modernizarea 
drumurilor comunale.  
 
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1815.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art 02 alin 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Crizbav, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, astfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1816.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art 02 alin 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Ticus, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, astfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1817.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art 02 alin 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Ticus, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, astfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1818.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art 02 alin 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Parau, jud. Brasov  

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, astfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1819.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art 02 alin 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, astfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Soars, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1820.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art 02 alin 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, astfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Cincu, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1821.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art 02 alin 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, astfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
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drumurilor de interes local clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Ungra, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

stabilirea sursei de finantare”. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1822.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art 02 alin 03 Subprogramul 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, astfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
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privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Jibert, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1823.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul VI - Transferuri între 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, astfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
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unităţi ale administraţiei publice 
Art 02 alin 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Hoghiz, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

civilizate. prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1824.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, astfel încât 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Anexa nr. 3/15/02 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art 02 alin 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Rupea, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
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1825.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art 02 alin 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare” com. 
Ormenis, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1826.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art 02 alin 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare” com. 
Augustin, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, asfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1827.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul 6 Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice Art 02 
alin 03 Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 1.600 
mii lei pentru reabilitarea străzii 
Boianului, în oraşul Drăgăneşti – Olt, 
judeţul Olt. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe 
anul 2010. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Nu există bază legală de 
finanţare a acestui obiectiv din 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

1828.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul 6 Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice Art 02 
alin 03 Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de de 
3.500 mii lei  pentru reabilitarea 
străzii Oltului din oraşul Drăgăneşti 
– Olt, judeţul Olt. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe 
anul 2010. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Nu există bază legală de 
finanţare a acestui obiectiv din 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

1829.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 1.000 
mii lei  pentru reabilitarea străzii 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifica sursa de 
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Titlul 6 Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice Art 02 
alin 03 Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Grădinari din oraşul Drăgăneşti – 
Olt, judeţul Olt. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

pericol siguranţa circulaţiei.  
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe 
anul 2010. 

finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Nu există bază legală de 
finanţare a acestui obiectiv din 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

1830.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul 6 Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice Art 02 
alin 03 Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Pozitia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de  7.337 
mii lei pentru modernizarea şi 
reabilitarea Bdul Muncii, în oraşul 
Scorniceşti, judeţul Olt  
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe 
anul 2010. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Nu există bază legală de 
finanţare a acestui obiectiv din 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

1831.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul 6 Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice Art 02 
alin 03 Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 1.200 
mii lei  pentru reabilitarea străzii 
Comanencelor din oraşul Drăgăneşti 
– Olt, judeţul Olt. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe 
anul 2010. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Nu există bază legală de 
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finanţare a acestui obiectiv din 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

1832.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul 6 Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice Art 02 
alin 03 Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
400.000 lei  pentru reabilitarea 
străzilor Eroilor şi Zorilor din oraşul 
Drăgăneşti – Olt, judeţul Olt. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe 
anul 2010. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Nu există bază legală de 
finanţare a acestui obiectiv din 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

1833.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul 6 Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice Art 02 
alin. 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 
 

Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Alimentare 
cu apă, canalizare” com. Maierus, 
jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1834.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul 6 Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice Art 02 
alin. 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 
 

Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Alimentare 
cu apă, canalizare” com. Cata, jud. 
Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1835.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
Titlul 6 Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice Art 02 
alin. 20 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 
 

Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Alimentare 
cu apă” sat Vladeni, com. 
Dumbravita, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1836.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 337 
mii lei pentru proiectarea execuţiei 
utilităţilor pentru sala de sport din 
comuna Potcoava, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sala de sport existentă nu oferă 
condiţii adecvate desfăşurării 
activităţile sportive. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu există bază legală de 
finanţare a acestui obiectiv din 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
2. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
3. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
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1837.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
119.000 lei pentru  asigurarea de 
utilităţi pentru un bloc ANL, în 
comuna Potcoava, judeţul Olt. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Necesitatea finalizării lucrarilor de 
constructie a blocului ANL. 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu există bază legală de 
finanţare a acestui obiectiv din 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
2. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
3. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

1838.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Reabilitare DJ 46A Bîrseşti – 
Bărbăteşti 
 
Sumă necesară: 1.000.000 lei  
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

6 km 
Sursa de finanţare: Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu există bază legală de 
finanţare a acestui obiectiv din 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
2. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
3. Sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
de aceasta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
. 
 

1839.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 

Extindere alimentare cu apă Costeşti- 
Bistriţa. 
Sumă necesară: 1.000.000 lei  

6 km 
Sursa de finanţare: Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sumele  stabilite pe 
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Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

destinaţiile din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
de aceasta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1840.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII Implementarea unui sistem de Sursa de finanţare: Secretariatul Se propune respingerea 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

alimentare cu apă pentru localităţile 
Vaideeni – Horezu – Măldăreşti pe 
HG 577 
Sumă necesară: 3.000.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

General al Guvernului amendamentului întrucât: 
1. Sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
de aceasta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
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suma de 321,0 mil lei 
1841.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Reabilitarea Drumului Comunal 
Goruneşti , Slătioara 
Sumă necesară: 300.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

Sursa de finanţare: Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
de aceasta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1842.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Reabilitarea drumurilor locale prin 
executare la rigole şi turnarea 
stratului de uzură , comuna Buneşti; 
Sumă necesară: 800.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

Sursa de finanţare: Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
de aceasta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1843.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Alocarea de fonduri pentru realizarea 
obiectivului canalizare  oraş Berbeşti 
Sumă necesară: 1.000.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

Este un oraş nou, înfiinţat în anul 
2004, are un număr de 8000 
locuitori  din care 5000 locuiesc la 
blocuri. Este nevoie pe o distanţă 
de 10-15 km. 
 
Sursa de finanţare: Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere . 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1844.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei de 3.000 
mii lei, reprezentând reabilitarea 
drumurilor comunale şi judeţene din 
Satu Mare, DC 13 – Huta Moişeni, 
localitatea Certeze – Satu Mare – 
3.000 mii lei 
 
Autori: deputat PSD+PC Gheorghe 
Ciocan şi senator PSD+PC Marian 
Valer 

Sursa de finanţare: din suma 
prevăzută în bugetul  Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1845.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei de 3.000 
mii lei, reprezentând reabilitarea 
drumurilor comunale şi judeţene din 
Satu Mare, DJ Tăşuad Cena – Satu 
Mare – 3.000 mii lei 
 
Autori: deputat PSD+PC Gheorghe 
Ciocan şi senator PSD+PC Marian 
Valer 

Sursa de finanţare: din suma 
prevăzută în bugetul  Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1846.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei de 3.000 
mii lei, reprezentând reabilitarea 
drumurilor comunale şi judeţene din 
Satu Mare, DC 1014 – Odoreu Apa – 
Satu Mare - 3.000 mii lei 
 
Autori: deputat PSD+PC Gheorghe 
Ciocan şi senator PSD+PC Marian 
Valer 

Sursa de finanţare: din suma 
prevăzută în bugetul  Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1847.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei de 3.000 
mii lei, reprezentând modernizarea 
drumurilor din municipiul Constanţa, 
Modernizare drum Zona Tomis 
Nord, municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa - 3.000 mii lei. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Antonella Marinescu 
 

Sursa de finanţare: din suma 
prevăzută în bugetul  Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu există bază legală de 
finanţare a acestui obiectiv din 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
2. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
 

1848.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei de 3.000 
mii lei, reprezentând modernizarea 
drumurilor din municipiul Constanţa, 
modernizare drum Zona Palazu 
Mare, municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa - 3.000 mii lei. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Antonella Marinescu 
 

Sursa de finanţare: din suma 
prevăzută în bugetul  Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu există bază legală de 
finanţare a acestui obiectiv din 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
2. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
 

1849.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei de 3.000 
mii lei, reprezentând modernizarea 
drumurilor din municipiul Constanţa, 
modernizare drum Zona Faleză Nord 
–Mamaia, municipiul Constanţa, 

Sursa de finanţare: din suma 
prevăzută în bugetul  Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu există bază legală de 
finanţare a acestui obiectiv din 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
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judeţul Constanţa. – 3.000 mii lei; 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Antonella Marinescu 
 

Regionale şi Turismului 
2. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
 

1850.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 2 900 lei, 
necesari pentru realizarea sistemului 
de alimentare cu apă, în Comuna 
Cîrna judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din Comuna Cîrna. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei  

1851.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 17 500 lei necesară 
pentru realizarea lucrărilor de 
asfaltare şi modernizare a drumurilor 
orăşeneşti  din oraşul Segarcea 
judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Starea precară a drumurilor 
orăşeneşti îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei  

1852.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 500 000 lei necesară 
pentru realizarea lucrărilor de 
asfaltare a drumului comunal Ghidici 
– Seaca de Cîmp şi pentru 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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modernizarea drumurilor comunale 
din comuna Ghidici judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei  

1853.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din comuna Ghidici. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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suma de  350 000  lei necesară 
pentru înfiinţarea reţelei de 
alimentare cu apă şi canalizare în 
comuna Ghidici judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1854.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 100 000 lei, 
necesară pentru asigurarea finanţării 
Proiectului integrat comuna Cîrna, 
judeţul Dolj 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii decente de trai în 
conformitate cu standardele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene,  pentru cetăţenii 
comunei Cîrna, judeţul Dolj 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

1855.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 7001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 05, 
Finanţarea elaborării şi/sau 
actualizării planurilor urbanistice 
generale şi a regulamentelor locale 
de urbanism, cu suma de 20 000 lei 
necesare pentru actualizarea şi 
efectuarea de planuri cadastrale şi 
studii de fezabilitate în vederea 
construirii unui ansamblu de locuinţe 
sociale în comuna Urzicuţa judeţul 
Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

În vederea construirii unui 
ansamblu de locuinţe sociale în 
comuna Urzicuţa, este necesară 
actualizarea şi efectuarea de planuri 
cadastrale şi studii de fezabilitate 
fără de care proiectul nu pate fi pus 
în aplicare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

1856.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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Anexa nr. 3/15/02 
 

Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  1 000 000 lei necesară 
pentru înfiinţarea reţelei de 
alimentare cu apă şi canalizare şi 
construcţia unei staţii de epurare în, 
comuna Gîngiova  judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

combaterea poluării 
transfrontaliere, reducerea poluării 
solului, a apelor subterane şi a 
apelor de suprafaţă receptoare. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1857.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma 194 000 lei necesară pentru 
completarea sistemului clasic de 
producere a apei calde cu un sistem 
care utilizează energia solară şi care 
conduce la îmbunătăţirea calităţii 
apei, aerului şi solului în  comuna 

Realizarea acestui proiect poate fi 
benefică pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai pentru locuitorii 
din comuna  Ostroveni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Ostroveni  judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

1858.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  50 000 lei necesară pentru 
înfiinţarea reţelei de alimentare cu 
apă şi canalizare în satele Bădoşi şi 
Prunet, comuna Bratovoieşti  judeţul 
Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Realizarea acestui proiect poate fi 
benefică pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai pentru locuitorii 
din comuna  Bratovoieşti. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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1859.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 50 000 lei, 
necesară pentru asigurarea finanţării 
proiectului integrat al comunei 
Urzicuţa judeţul Dolj. 
 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii decente de trai în 
conformitate cu standardele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene,  pentru cetăţenii 
comunei Urzicuţa, judeţul Dolj. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1860.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  150 000 lei necesară pentru 
înfiinţarea reţelei de canalizare în 

Realizarea acestui proiect poate fi 
benefică pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai pentru locuitorii 
din satul Belcin. 
 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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satul Belcin, comuna Calopăr  
judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1861.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 3 200 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
satele Rojişte şi Tîmbureşti din 
comuna Rojişte  judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din comuna Rojişte. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1862.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 2 500 000 lei necesară 
pentru asfaltarea drumurilor 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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comunale din satele Badosi, Prunet, 
şi Bratovoieşti din comuna 
Bratovoieşti  judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1863.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 350 000 lei necesară 
pentru realizarea studiului de 
fezabilitate pentru pietruirea a 25 km. 
de drumuri comunale din satele 
Rojişte şi Timbureşti din comuna 
Rojişte  judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

impracticabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1864.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 1 500 000 lei necesară 
pentru asfaltarea drumului comunal 
DC 95,  a drumurilor comunale din 
satele Ţuglui, Glod, Titelu din  
comuna Ţuglui  judeţul Dolj, şi 
pentru pietruirea a 10 km. din drumul 
de tarla aparţinând comunei Ţuglui 
din judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1865.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 7001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 05, 
Finanţarea elaborării şi/sau 
actualizării planurilor urbanistice 
generale şi a regulamentelor locale 
de urbanism, cu suma de 30 000 lei 
necesare pentru reactualizarea 
planului urbanistic general al 
comunei Urzicuţa judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Pentru implementarea programului 
de modernizare al comunei,  este 
necesară reactualizarea urgentă a 
planului urbanistic general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
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autorităţilor publice locale. 
 

1866.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  10 555 lei necesară pentru 
înfiinţarea reţelei publice de 
alimentare cu apă şi a reţelei publice 
de apă uzată (canalizare şi staţie de 
epurare) în satul Bistreţul Nou, 
comuna Bistreţ judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării 
transfrontaliere, reducerea poluării 
solului, a apelor subterane şi a 
apelor de suprafaţă receptoare. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1867.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 

Lucrările de întreţinere şi asfaltare 
au fost deja începute, iar încetarea  
lucrărilor ar însemna degradarea 
lucrărilor executate până la această 
dată. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1636 -

asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 3 000 000 lei necesară 
pentru lucrări de întreţinere şi 
asfaltare a 9,3 km. de drumuri 
comunale în comuna Valea 
Stanciului  judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
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1868.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 60 000 lei necesară 
pentru asfaltarea drumului comunal 
DC 43 Sadova – Damian şi a 
străzilor rurale (str. Bisericii din satul 
Sadova şi str. Bisericii din satul 
Piscul Sadovei) din comuna Sadova  
judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1869.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 280 000 lei, 
necesară pentru cofinanţarea 
Proiectului “Parc energetic 
fotovoltaic” comuna Sadova, judeţul 
Dolj 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Suma solicitată este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi 
pentru asigurarea unui trai decent. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Proiectul propus nu are bază 
legală de finanţare din bugetul 
MDRT
3. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
 

1870.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
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PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 15 000 lei necesară 
pentru asfaltarea drumului comunal 
Bistreţ – Brînduşa – Goicea - Bîrca 
din comuna Bistreţ  judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1871.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 5 000 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
Comuna Bratovoieşti  judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din Comuna Bratovoieşti. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1872.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 200 000 lei, 
necesară pentru amenajarea unui parc 
de agrement în  satul Valea 
Stanciului, comuna Valea Stanciului, 
judeţul Dolj 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unui 
spaţiu de odihnă şi agrement în 
conformitate cu standardele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene,  pentru cetăţenii satului 
Valea Stanciului din  judeţul Dolj. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
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hotarari ale Guvernului. 
 

1873.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 1 800 000 lei necesară 
pentru realizarea lucrărilor de 
asfaltare a unei porţiuni de 2,5 km. 
drum comunal în cartierul Făgăraş 
din comuna Podari judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Lucrările de asfaltare au fost 
finalizate încă din anul 2008, dar 
contravaloarea lucrărilor nu a fost 
încă decontată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1874.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 892 000 lei necesară 
pentru realizarea lucrărilor de 
asfaltare a drumului comunal DC 95 
între chilometri 14+000 şi 18+500 şi 
pentru pietruirea drumurilor 
comunale din comuna Calopăr  
judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1875.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 90 000 lei necesară 
pentru lucrări de întreţinere a 
drumului comunal 2A Gară Afumaţi 
– Urzicuţa – Bîrca, comuna Urzicuţa  
judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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Ştefan Valeriu Zgonea reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1876.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 280 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din Comuna Ostroveni. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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comuna Ostroveni  judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1877.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 

Suma solicitată este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, a 
infrastructurii rurale şi pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
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 Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 161 000 lei, 
necesară pentru asigurarea finanţării 
proiectului „Comunitatea Listeava, 
comunitate  europeană”  comuna 
Ostroveni, judeţul Dolj 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

asigurarea unui trai decent. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1878.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 180 000 lei, 
necesară pentru asigurarea finanţării 
proiectului „Îmbunătăţirea calităţii 
vieţii”  comuna Ostroveni, judeţul 
Dolj 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Suma solicitată este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, a 
infrastructurii rurale şi pentru 
asigurarea unui trai decent. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1879.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 100 000 lei, 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unui 
spaţiu de odihnă şi agrement în 
conformitate cu standardele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene,  pentru cetăţenii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
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necesară pentru realizarea unei 
grădini publice în  comuna 
Ostroveni, judeţul Dolj 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

comunei Ostroveni, judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
 

1880.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 250 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
Comuna Gîngiova  judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din Comuna Gîngiova. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1881.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 830 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
Comuna Calopăr  judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din Comuna Calopăr. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1882.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 2 800 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din Comuna Valea 
Stanciului. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Comuna Valea Stanciului  judeţul 
Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1883.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
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 Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 3 000 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
Comuna Măceşul de Jos  judeţul 
Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Ştefan Valeriu Zgonea 

necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din Comuna Măceşul de 
Jos. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1884.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 1400 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
Comuna Podari judeţul Dolj. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC,  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din Comuna Podari. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1885.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 150 mii lei pentru reactualizare 
PUG  comuna Paltinis,  judetul 
Botosani 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
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credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

1886.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 130 mii lei pentru reabilitarea 
sistemului de iluminat din comuna 
Paltinis,  judetul Botosani 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

1887.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 150 mii lei pentru constructie 
incapere si dotare cu centrala termica 
Scoala I-VIII, nr.1 din comuna 
Paltinis,  judetul Botosani 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MDRT a 
acestui oiectiv 
3. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

1888.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 300 mii lei pentru impietruiri 
drumuri satesti si comunale,  comuna 
Unteni,  judetul Botosani 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1889.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 430 mii lei pentru impietruiri 
drumuri satesti si comunale,  comuna 
Unteni,  judetul Botosani 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1658 -

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1890.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 500 mii lei pentru impietruiri 
drumuri satesti si comunale,  comuna 
Durnesti,  judetul Botosani 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1891.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 200 mii lei pentru modernizarea 
sistemului de iluminat public, 

Lucrare finalizata, dar ne achitata, 
exista pobilitatea platii penalitatilor 
de intarziere la plata contractului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
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 arhitectural si decorativ, din comuna 
Cordăreni, judetul Botosani 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

1892.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 6000 mii lei pentru finalizarea 
lucrarii  aductiune de apa (lucrare 
executata partial), din comuna Mihai 
Eminescu, judetul Botosani 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1893.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 300 mii lei pentru impietruiri 
drumuri satesti si comunale,  comuna 
Cordareni,  judetul Botosani 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1894.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 5746 mii lei pentru modernizare 
strazi orasul Saveni,  judetul 
Botosani 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 
 

Proiect depus la ADR Nord Est fara 
finantare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

1895.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 1000 mii lei pentru finalizarea 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Anexa nr. 3/15/02 
 

reabilitarii drumurilor locale in 
orasul Saveni,  judetul Botosani 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1896.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 950 mii lei pentru amenajare zone 
rezidentiale in ansamblul de locuinte 
in zona Republicii si Trandafirilor,  
Oras Saveni, judetul Botosani 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Exista proiect tehnic dar lipsesc 
fondurile de finantare    
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1897.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 130 mii lei pentru reactualizare 
PUG  comuna Todireni,  judetul 
Botosani 
 

PUG expirat 
 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
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Autor: Florin Turcanu, deputat PNL nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

1898.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 500 mii lei pentru amenajare 
drum comunal al comunei Ştiubieni, 
judetul Botosani 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1899.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 500 mii lei pentru impietruiri 
drumuri satesti si comunale,  comuna 
Vârfu Câmpului,  judetul Botosani 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
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suma de 321,0 mil lei 
1900.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 500 mii lei pentru reabilitare  
drum comunal al comunei Santa 
Mare, judetul Botosani 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1901.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Modernizare 
strazi”, jud. Calarasi, com. 
Ciocanesti, cu suma 3500 mii lei  
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Starea precară a drumurilor 
menţionate impune realizarea unor 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.Sursa de 
finanţare: Fonduri de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1902.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „Incalzire centralizata in 
scoala Independenta si gradinita 
Independenta”, jud Calarasi, com 
Independenta cu suma de 300 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
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categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

1903.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „Modernizare strazi in sat 
Visini” jud Calarasi, comuna 
Independenta cu suma de 1500  mii 
lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Imbunatatirea calitatii precare a 
unor drumuri din mediul rural. 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1904.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Modernizare 
strazi” jud Calarasi, comuna 
Sarulesti cu suma de 64 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Imbunatatirea calitatii precare a 
unor drumuri din mediul rural. 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1905.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Modernizare strazi 
in satele Vlad Tepes si Mihai 
Viteazu” jud Calarasi, comuna Vlad 
Tepes cu suma de 1400 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Imbunatatirea calitatii precare a 
unor drumuri din mediul 
rural.Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1906.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „Modernizare strazi in 
comuna Frasinet „jud Calarasi, 
comuna Frasinet cu suma de 2000 
mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Imbunatatirea calitatii precare a 
unor drumuri din mediul rural. 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1907.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul  “Executare cai pietonale” 

Modernizarea drumurilor din 
mediul rural 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Anexa nr. 3/15/02 
 

, jud Calarasi, comuna Frasinet, cu 
suma de 400 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

1908.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Modernizare strazi 
in comuna Ulmu „jud Calarasi, 
comuna Ulmu cu suma de 100 mii lei
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Imbunatatirea calitatii precare a 
unor drumuri din mediul rural. 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1909.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Asfaltare drumuri 
comunale 8 km „jud Calarasi, 
comuna Ulmu cu suma de 30 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Imbunatatirea calitatii precare a 
unor drumuri din mediul rural. 
Masura 3.2.2. – PNDR faza S.F. + 
P.T. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. - Cheltuielile necesare 
finanţării acestui proiect nu are 
bază legală de finanţare din 
bugetul MDRT  ci prin 
accesarea de fonduri externe 
nerambursabile fiind necesară 
depunerea şi aprobarea unui 
proiect eligibil pentru accesarea 
acestor fonduri aferente Măsurii 
322 din PNDR. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1910.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Modernizare strazi 
in sat Ulmu” jud Calarasi, comuna 
Ulmu cu suma de 75  mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Imbunatatirea calitatii precare a 
unor drumuri din mediul rural. 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1911.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „Plan urbanistic zonal + 
Regulament local de Urbanism„  jud 
Calarasi, comuna Ulmu cu suma de 
35 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale 

1912.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul  „Extindere trotuare 
in satele Lehliu si Sapunari”, jud 
Calarasi, comuna Lehliu, cu suma de 
425 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Modernizarea drumurilor din 
mediul rural 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1913.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „Constructie gradinita cu 
program redus”,  jud Calarasi, 
comuna Ulmu cu suma de 30 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Masura 3.2.2. – PNDR faza S.F. + 
P.T. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. - Cheltuielile necesare 
finanţării acestui proiect nu are 
bază legală de finanţare din 
bugetul MDRT  ci prin 
accesarea de fonduri externe 
nerambursabile fiind necesară 
depunerea şi aprobarea unui 
proiect eligibil pentru accesarea 
acestor fonduri aferente Măsurii 
322 din PNDR. 
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2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale şi din 
fonduri externe nerambursabile 
postaderare, respectiv PNDR 
Măsura 322 care este curpinsă în 
bugetul Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale. 
 

1914.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Imbunatatire strazi 
de pamant prin asfaltare”, jud 
Calarasi, com Lehliu, cu suma de 
3968 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

Starea precara a drumurilor 
mentionate impune realizare unor 
astfel de lucrari, pentru a nu fi pusa 
in pericol siguranta circulatiei pe 
drumurile publice. 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1915.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Reabilitare 
termică blocuri multietajate Sărmaşu, 
cu suma de 672, 067 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Conditii de locuit improprii si 
consumuri crescute. Sursa:bugetul 
alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
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autorităţilor publice locale. 
 

1916.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare 
drumuri comunale,asfaltare DC 103 
Balda-Visinelu, in localitatea 
Sarmasu, cu suma de 4.280,831 mii 
lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
 

Stare avansata de deteriorare. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1917.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Alimentare cu apa 

Lipsa acuta de apa la un numar 
foarte matre de locuitori. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
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 a localitatilor componente si a 
orasului Sarmasu, cu suma de 
1.705mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1918.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare 
drumuri comunale (D.C.Iernut-
Salscud) in localitatea Iernut, cu 
suma de 5000 lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
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stabilirea sursei de finantare”. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1919.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Apa 
potabila,canalizare menajera şi statie 
de epurare pentru localitatile Salcud, 
Cipau si Sf.Gheorghe , apartinatoare 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Sursa:bugetul 
alocat ministerului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
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orasului Iernut, cu suma de 1150,627 
mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1920.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare drum 
comunal DC113 Zau de Campie-
Barbosi, cofinantare localitatea Zau 
de Campie, cu suma de 598 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Localitati 
cvasi-izolate. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1921.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Infiintare retea 
publica de apa; Canalizare menajera 
şi statie de epurare,modernizare 
strazi secundare, gradinita, 
modernizare camin, in comuna Zau 
de Campie, cofinantare cheltuieli 
neelibibile,TVA, (Masura 322), cu 
suma de 3626,789 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Sursa:bugetul 
alocat ministerului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1922.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare drum 
comunal DC164 Vatava, cu suma de 
8048,845 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1923.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Alimentare cu apa  
potabila in localitatile Valea Şurii şi 
Valea Frăţiei, comuna Valea Largă, 
cu suma de 500 mii lei;  
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Sate cvasi-
izolate. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1924.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Alimentare cu apa  
potabila in comuna Vatava, cu de 
412,802 mii lei;  
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Sursa:bugetul 
alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1925.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
si drumuri comunale in localitatea 
Valea Larga, cu suma de 4000 mii 
lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1926.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
in localitatea Sânger, cu suma de 100 
mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1927.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1694 -

Anexa nr. 3/15/02 
 

pentru obiectivul -Modernizare drum 
comunal DC115 Sânger, cu suma de 
100 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 

1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1928.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Alimentare cu apa 
potabila in localitatea Sânger, cu 
suma de 54 mii lei;  
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Localitate cvasi-
izolata. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1929.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
in localitatea Rastolita, cu suma de 
43,197 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1930.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Alimentare cu apa  
potabila (O.G.7/2007) a localitatii 
Rastolita, cu suma de 163,853 mii 
lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Lucrare 
inceputa. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1931.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Reabilitare trotuare 
comuna Nades, 
cu suma de 300 mii de lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1932.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare drum 
comunal DC 60 Tigmandru-
Magherus, comuna Nadeş cu suma 
de 800 mii lei;  
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
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suma de 321,0 mil lei 
1933.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

 Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Alimentare cu apa  
potabila in comuna Lunca Bradului 
cu suma de 1900 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Sursa:bugetul 
alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1934.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare 
drumuri comunale si indiguiri in 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei. Sursa:bugetul alocat 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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localitatea Lunca Bradului, cu suma 
de 800 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

ministerului Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1935.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Alimentare cu apa 
a localitatilor Glajarie, Larga, 
Fondoaia si Casva din Comuna 
Gurghiu, cu suma de 900 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Continuarea 
investitiilor incepute deja. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1936.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare 
drumuri comunale,DC7 Gurghiu-
Glajarie,DC9 Gurghiu-Orsova, 
DC10 Gurghiu-Comori, cu suma de 
10400 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1937.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
in localitatea Gurghiu, cu suma de 
3500 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1938.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Alimentare cu apa  
potabila (O.G.7/2007) a localtatii 
Cucerdea, cu suma de 160 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Sursa:bugetul 
alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1939.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
in localitatea Cucerdea, cu suma de 
644lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1940.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune suplimentarea sumei Se doreşte crearea unor condiţii Se propune respingerea 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Alimentare cu apa  
potabila in localitatea Milasel, com. 
Craiesti, cu suma de 650 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

moderne de locuit. Sursa:bugetul 
alocat ministerului 

amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1941.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare 
drumuri comunale,asfaltare DC150 
Milasel, in localitatea Craiesti,cu 
suma de 1350 mii lei; 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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Deputat Ciprian Dobre, PNL 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1942.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
in localitatea Craiesti, cu suma de 
1120 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei. Sursa:bugetul alocat 
ministerului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1943.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Alimentare cu apa  
potabila in comuna Craiesti, cu suma 
de 360 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Sursa:bugetul 
alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1944.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
in localitatea Cozma, cu suma de 520 
mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei. Localitate cu grad ridicat de 
saracie (45%).  
Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1945.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
in localitatea Breaza, cu suma de 200 
mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1946.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Reabilitare trotuare 
in localitatea Filpisu Mare comuna 
Breaza,  
cu suma de 300 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea 
unor condiţii moderne 
de tranzit local. Sursa:bugetul 
alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1947.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Alimentare cu apa  

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. 
 Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
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 potabila (O.G.7/2007) a localtatii 
Bichis, cu suma de 1066 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1948.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Construire Sală de 
sport, comuna  Beica de Jos, cu suma 
de 5950 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Numar mare de tineri. Solicitari 
repetate depuse la Guvern. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
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2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1949.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare 
drumuri comunale DC11, DC10, 
DC14, in localitatea Beica de Jos, cu 
suma de 9795,807 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Cele trei drumuri deservesc un 
areal geo-uman de peste 5000 de 
oameni. Sunt baza dezvoltarii 
economice a zonei. Lucrarile au 
fost deja incepute prin finantare de 
Guvern. Se impune continuarea 
lucrarii. Memorii depuse la 
Ministerul Dezvoltarii. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1950.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Alimentare cu apa  
potabila in comuna Beica de Jos, sat 
Beica de Jos, cu suma de 2293,047 
mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Deficit foarte mare de apa. 
Localitate cu numar ridicat de 
rromi. Nivel de saracie - 47%, polul 
saraciei in judetul Mures. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1951.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare 
drumuri comunale DC126, DC136, 
DC133, DC134, DC131,DC122, 
DC129, in localitatea Band, cu suma 
de 32.550 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Localitate cu numar mare de etnici 
rromi. Drumuri in stare avansata de 
degradare. Prin crearea unei 
infrastructuri de drum se formează 
conditiile de eliminare a tensiunilor 
sociale. 
Sursa: bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1952.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune suplimentarea sumei Localitate cu numar mare de etnici Se propune respingerea 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
in localitatea Band inclusiv satele 
apartinatoare, cu suma de 23.550 lei 
mii ; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

rromi. Drumuri in stare avansata de 
degradare. Prin crearea unei 
infrastructuri de drum se formează 
conditiile de eliminare a tensiunilor 
sociale.  
Sursa:bugetul alocat ministerului 

amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1953.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea a  1000 mii lei 
pentru extinderea şi înlocuirea 
sistemului de alimentare cu apă în 
comuna Valea Călugărească, jud. 
Prahova 
 

Este necesară integrarea alimentării 
cu apă în localitate, în scopul 
atingerii cerintelor de dezvoltare 
europene. 
 Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu şi Turismului, Anexa nr. 3/15/02, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 
 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1954.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea a  4000 mii lei 
pentru integrarea sistemului de 
alimentare cu apă în comuna Tătaru, 
jud. Prahova 
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 

Este necesară integrarea alimentării 
cu apă în localitate, în scopul 
atingerii cerintelor de dezvoltare 
europene. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Anexa nr. 3/15/02, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1955.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazute pentru judeţul Maramureş 
cu suma de 1.000 mii lei pentru 
realizarea reţelei de canalizare cu apă 
în ARDUSAT 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1956.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 5.000 mii lei pentru reţea de 
canalizare şi staţie de epurare pe raza 
comunei Botiza, judeţul Maramureş 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1957.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 12.000 mii lei pentru proiectul de" 
Alimentare cu apa si canalizare 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
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menajeră in sistem centralizat in 
comuna Viseu de Jos, jud 
.Maramureş". 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1958.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul  
 „Sistem de colectare şi transport a 
deşeurilor menajere pe raza 
comunelor Recea, Lisa, Voila, jud. 
Braşov”, cu suma de 800 mii lei. 
 
Autor:Deputat Gheorghe Gabor, 
PNL 
 

Comuna Recea, Lisa si Voila au 
accesat impreuna un fond pe axa 
PHARE CES 2006, „Sistem de 
colectare şi transport a deşeurilor 
menajere pe raza comunelor Recea, 
Lisa, Voila, jud. Braşov”,  
cofinantarii pentru toate cele 3 
comune este de 800 000 lei. 
Mentionam ca Recea este leader de 
proiect. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

1959.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Poziţia 30 Olt 
Cod obiectiv 23 Programul 

Lucrarea se află în derulare. Suma 
solicitata reprezintă valoarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
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Anexa nr. 3/15/29 construire aşezămite culturale 
Se propune alocarea sumei de 400 
mii lei pentru finalizarea lucrărilor de 
reabilitare a complexului muzeal 
,,Boianul,, din com. Stoicăneşti,  
Judeţul Olt.  
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

rămasă de decontat. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului  

1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
3. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
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cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

1960.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 30 Olt 
Cod obiectiv 795 Programul 
construire aşezămite culturale 
Se propune alocarea sumei de 2.240 
mii lei pentru demararea lucrărilor de 
reparaţii capitale la Căminul Cultural 
din comuna Giuvărăşti, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
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3. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

1961.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 30 Olt 
Cod obiectiv 795 Programul 
construire aşezămite culturale 
Se propune alocarea sumei de 650 
mii lei pentru demararea lucrărilor de 
reabilitare la Căminul Cultural din 
comuna Scărişoara, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
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propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
3. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

1962.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 30 Olt 
Cod obiectiv 23 Programul 
construire aşezămite culturale 
Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a Căminului Cultural din 
comuna Izvoarele, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Investiţia este finanţată prin 
programul de “Construire 
aşezăminte culturale”. Suma 
solicitată reprezintă cofinanţarea 
Consiliului Local.  
Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
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modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
3. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

1963.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 30 Olt 
Cod obiectiv 795 Programul 
construire aşezămite culturale 
Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru demararea lucrărilor de 
reabilitare a Căminului Cultural din 
comuna Drăghiceni, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
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118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
3. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

1964.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 31 Vâlcea 
Cod obiectiv 795 Programul 
construire aşezămite culturale 
Se propune alocarea sumei de 250 
mii lei pentru reabilitarea Căminului 
Cultural din comuna Alunu, judeţul 
Vâlcea. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 

Lucrarea se află în desfăşurare. 
Suma solicitată reprezintă valoarea 
de cofinanţare a Consiliului Local. 
Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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PNL Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
3. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

1965.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 30 Olt 
Cod obiectiv 795 Programul 
construire aşezămite culturale 
Se propunere alocarea sumei de 714 
mii lei pentru modernizarea 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
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căminului cultural din comuna 
Potcoava, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Fondul de rezervă al Guvernului 
 

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
3. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
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1966.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 30 Olt 
Cod obiectiv 23 Programul 
construire aşezămite culturale 
Se propune alocarea sumei de 1.000 
mii lei pentru finalizarea lucrărilor de 
modernizare a sălii destinate 
evenimentelor sociale din comuna 
Cilieni, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
3. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
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sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

1967.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 30 Olt 
Cod obiectiv 23 Programul 
construire aşezămite culturale 
Se propune alocarea sumei de 953 
mii lei pentru reabilitarea Casei de 
Cultură din oraşul Scorniceşti, 
judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
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nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
3. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

1968.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 30 Olt 
Cod obiectiv 23 Programul 
construire aşezămite culturale 
Se propune alocarea sumei de 1.200 
mii lei pentru finalizarea lucrărilor de 
reabilitarea căminului cultural din 
comuna Mihaeşti, judeţul Olt. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
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mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
3. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

1969.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Suplimentarea cu 1.656 mii lei 
pentru Reţeaua de canalizare cu 
staţie de epurare com. Girov, jud. 
Neamţ. 
 
Autor: Deputat PSD+PC Victor 
Surdu 

Obiectivul de investiţie a fost 
aprobat prin HG nr.7/2006 Suma 
aprobată 5.400 mii lei, suma 
primită, 3.746 mii lei: 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1970.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Suplimentarea cu 1.608 mii lei 
pentru alimentarea cu apă potabilă 
sat Osloveni, com. Bodeşti, jud. 
Neamţ 
 
 
Autor: Deputat PSD+PC Victor 
Surdu 

Obiectivul de investiţie a fost 
aprobat prin HG nr.1256/2005 şi 
HG nr. 577/1997. Suma aprobată: 
1.996 mii lei; suma primită: 389 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1971.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Construire bază sportivă 
multifuncţională - comuna Frânceşti 
Sumă necesară: 350.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
de aceasta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
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1972.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Construire bază sportivă 
multifuncţională - comuna Prundeni 
Sumă necesară: 350.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
de aceasta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

1973.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Amenajare  bază sportivă -comuna 
Stroeşti 
Sumă necesară: 350.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
de aceasta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
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infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

1974.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Construire bază sportivă 
multifuncţională TIP 2, comuna 
Buneşti 
Sumă necesară: 800.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
de aceasta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

1975.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Sală de sport - Liceul  Economic din 
municipiul Rm. Vâlcea.  

La acest liceu învaţă peste 1500 
elevi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Anexa nr. 3/15/29 Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

 
 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

1. Sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
de aceasta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1976.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Liceul Lădeşti. 
Comuna Lădeşti are o populaţie de 
peste 4000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 

La acest liceu învaţă peste 500 elevi
 
 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
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Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

de aceasta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1977.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Liceul  Bălceşti  
Oraşul Bălceşti are o populaţie de 
peste 8000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

La acest  liceu învaţă aproape 1500  
elevi 
 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
de aceasta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
2. Derularea Programului Sali de 
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sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1978.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Prundeni. Comuna Prundeni are o 
populaţie de peste 5000 locuitori.  
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I- VIII  unde 
învaţă  peste 600 elevi 
 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
de aceasta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
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naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1979.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Ştefăneşti. Comuna Ştefăneşti are o 
populaţie de peste 4500 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I- VIII  unde 
învaţă  peste 600 elevi 
 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
de aceasta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
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globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1980.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala cu clasele I-
VIII Voineasa. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

La această şcoală învaţă peste 150 
copii 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
de aceasta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
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locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1981.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII REGIONALE 
ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala cu clasele I-
VIII Lăpuşata. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

La această şcoală învaţă peste 298 
copii 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
de aceasta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
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Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1982.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala cu clasele I-
VIII P.Măglaşi. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

La această şcoală învaţă peste 279 
copii 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
de aceasta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1983.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII Sală de sport - Şcoala cu clasele I- La această şcoală învaţă peste 376 Se propune respingerea 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

VIII Amărăşti. Sumă necesară: 
2.000.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

copii 
 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

amendamentului intrucat: 
1. Sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
de aceasta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1984.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Stroieşti. Comuna Stroieşti are o 
populaţie de peste 5000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I-VIII  unde 
învaţă  peste 600 elevi 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Secretariatului General al 
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Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

Guvernului au fost dimensionate 
de aceasta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1985.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Tomşani. Comuna Tomşani are o 
populaţie de peste 4000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I- VIII  unde 
învaţă  peste 700 elevi 
 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
de aceasta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
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2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1986.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Cernişoara. Comuna Cernişoara are o 
populaţie de peste 5000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

În această comună sunt şase şcoli 
generale cu clasele I- VIII  unde 
învaţă  peste  800 elevi 
 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
de aceasta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
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săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1987.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Slătioara. Comuna Slătioara are o 
populaţie de peste 5000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I- VIII  unde 
învaţă  peste  650 elevi 
 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
de aceasta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
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sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1988.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Mateeşti. Comuna Mateeşti are o 
populaţie de peste 5000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori: deputaţi PSD+PC Aurel 
Vlădoiu, Vasile Bleotu, Dan Mazilu 
şi senator PSD+PC Laurenţiu Coca 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I- VIII  unde 
învaţă  peste  650 elevi 
 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
de aceasta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
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propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1989.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 80 mii lei pentru reabilitare sediu 
Consiliu Local si camin cultural, 
comuna Romanesti,  judetul Botosani
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
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propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
3. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

1990.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „ Reabilitare Camin 
Cultural”, jud Calarasi, com 
Ciocanesti cu suma de 1887 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

Pentru toate aceste obiective sunt 
necesare lucrari de reabilitare , 
astfel incat aceste  spatii sa devina 
adecvate pentru desfasurarea 
evenimentelor culturale si de alta 
natura la nivelul localitatii.Sursa de 
finanţare: Fonduri de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
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modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
3. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

1991.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Extinderea retelei 
de alimentare cu apa” jud Calarasi , 
comuna Ciocanesti cu suma de 502 
mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 
 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales in mediu rural – 
direct de la fantani si puturi -  nu 
mai corespund necesitatilor si 
cerintelor actuale, pentru 
modernizarea satului romanesc, 
pentru un trai decent su  necesare 
astfel de investitii.Sursa de 
finanţare: Fonduri de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

1992.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „Amenajare baza sportiva 
in satul Galatui”, jud Calarasi, com 
Alexandru Odobescu cu suma de 993 
mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 

Inexistenta unor baze sportive in 
localitatile respective , pentru 
organizarea de competitii locale  , 
concursuri scolare , alte activitati 
sportive precum si petru 
organizarea unor evenimente de 
alta natura.Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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Motreanu 
 
 

Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

1993.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Infiintare sistem 
de canalizare cu statie de epurare” , 
jud Calarasi, com Ciocanesti, cu 
suma de 6278 mii lei 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 
 

sunt necesare astfel de 
investiţii.Sursa de finanţare: 
Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1994.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „Infiintare teren de sport 
in curtea scolii Independenta”, jud 
Calarasi, com Independenta cu suma 
de 200 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
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infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1995.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „Reabilitare si 
modernizare baza sportiva” jud 
Calarasi, com Dor Marunt cu suma 
de 583 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

Inexistenta unor baze sportive in 
localitatile respective , pentru 
organizarea de competitii locale  , 
concursuri scolare , alte activitati 
sportive precum si petru 
organizarea unor evenimente de 
alta natura.Sursa de finanţare: 
Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
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hotarari ale Guvernului 
1996.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Infiintare sistem 
de canalizare cu statie de epurare ” , 
jud Calarasi, com Vlad Tepes, cu 
suma de 700 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale, pentru modernizare satului 
românesc, pentru un trai decent 
sunt necesare astfel de investiţii. 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

1997.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „Finalizare baza sportiva” 
jud Calarasi, comuna Sarulesti cu 
suma de 130 mii lei   
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

Inexistenta unor baze sportive in 
localitatile respective , pentru 
organizarea de competitii locale  , 
concursuri scolare , alte activitati 
sportive precum si petru 
organizarea unor evenimente de 
alta natura.Sursa de finanţare: 
Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1998.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Extinderea retelei 
de alimentare cu apa in satul 
Sarulesti Gara”   jud Calarasi, 
comuna Sarulesti cu suma de 654 mii 
lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales in mediu rural – 
direct de la fantani si puturi -  nu 
mai corespund necesitatilor si 
cerintelor actuale, pentru 
modernizarea satului romanesc, 
pentru un trai decent su  necesare 
astfel de investitii.Sursa de 
finanţare: Fonduri de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

1999.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „Alimentare cu apa in 
satul Sarulesti Sat” jud Calarasi, 
comuna Sarulesti cu suma de 450 mii 
lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales in mediu rural – 
direct de la fantani si puturi -  nu 
mai corespund necesitatilor si 
cerintelor actuale, pentru 
modernizarea satului romanesc, 
pentru un trai decent su  necesare 
astfel de investitii. 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2000.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Sistem de 
canalizare si statie de epurare si 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
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tratare a apelor uzate „jud Calarasi, 
comuna Ulmu cu suma de 1600 mii 
lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale, pentru modernizare satului 
românesc, pentru un trai decent 
sunt necesare astfel de 
investiţii.Sursa de finanţare: 
Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2001.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Extinderea retelei 
de alimentare cu apa in satul 
Frasinetul de Jos”   jud Calarasi, 
comuna Frasinet cu suma de 200 mii 
lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 
 
 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales in mediu rural – 
direct de la fantani si puturi -  nu 
mai corespund necesitatilor si 
cerintelor actuale, pentru 
modernizarea satului romanesc, 
pentru un trai decent su  necesare 
astfel de investitii.Sursa de 
finanţare: Fonduri de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2002.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „Alimentare cu apa in 
satul Frasinet ”  jud Calarasi, comuna 
Frasinet cu suma de 4100 mii lei 
 
 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales in mediu rural – 
direct de la fantani si puturi -  nu 
mai corespund necesitatilor si 
cerintelor actuale, pentru 
modernizarea satului romanesc, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
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Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

pentru un trai decent su  necesare 
astfel de investitii.Sursa de 
finanţare: Fonduri de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
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suma de 100,0 mil lei. 
2003.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Extinderea retelei 
de alimentare cu apa in satele Ulmu, 
Chirnogi, Faurei”,  jud Calarasi, 
comuna Ulmu cu suma de 30 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales in mediu rural – 
direct de la fantani si puturi -  nu 
mai corespund necesitatilor si 
cerintelor actuale, pentru 
modernizarea satului romanesc, 
pentru un trai decent su  necesare 
astfel de investitii.Sursa de 
finanţare: Fonduri de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2004.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Consolidare, 
renovare Camin Cultural,  jud 
Calarasi, comuna Ulmu cu suma de 
30 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

Pentru toate aceste obiective sunt 
necesare lucrari de reabilitare , 
astfel incat aceste  spatii sa devina 
adecvate pentru desfasurarea 
evenimentelor culturale si de alta 
natura la nivelul localitatii. 
Masura 3.2.2. – PNDR faza S.F. + 
P.T. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2005.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Extinedere 
alimentare cu apa si infiintare sistem 
de canalizare” , jud Calarasi, com 
Lehliu, cu suma de 761 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales in mediu rural – 
direct de la fantani si puturi -  nu 
mai corespund necesitatilor si 
cerintelor actuale, pentru 
modernizarea satului romanesc, 
pentru un trai decent sunt  necesare 
astfel de investitii. 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2006.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
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Anexa nr. 3/15/29 pentru obiectivul -Canalizare 
menajera şi statie de epurare pentru 
localitatile orasului Sarmasu, cu 
suma de 1.000 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2007.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Canalizare 
menajera şi statie de epurare pentru 
localitatile orasului Sarmasu, cu 
suma de 1.000 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2008.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune suplimentarea sumei Se doreşte crearea unor condiţii Se propune respingerea întrucât: 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Canalizare 
menajera şi statie de epurare pentru 
localitea Lechinta, orasul Iernut, cu 
suma de 4300 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

moderne de locuit. Sursa:bugetul 
alocat ministerului 

- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2009.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Canalizare 
menajera şi statie de epurare pentru 
localitatile comunei Vatava, cu suma 
de 2751,845 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Sursa:bugetul 
alocat ministerului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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2010.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Construire Sală de 
sport(cofinantare), comuna  Valea 
Larga, cu suma de100 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Numar mare de tineri. Se 
solicita cofinantarea proiectului. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

2011.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Canalizare 
menajera şi statie de epurare pentru 
localitatile comunei Rastolita,cu 
suma de 1638,087 mii lei; 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Sursa:bugetul 
alocat ministerului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
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Deputat Ciprian Dobre, PNL 

investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2012.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Canalizare 
menajera cu staie de epurare, 
Alimentare cu apa potabila, 
Modernizare retea stradala, 
Modernizare asezamant Cultural, 
cofinantare cheltuieli neeligibile, 
TVA, (Masura 322), cu suma de 
2494,158  mii MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI 
TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Sursa:bugetul 
alocat ministerului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2013.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Canalizare 
menajera şi statie de epurare pentru 
localitatile comunei Gurghiu, cu 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Continuarea 
investitiilor incepute deja. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1768 -

suma de 8500 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2014.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Amenajare sediu 
administrativ şi complex cultural, in 
localitatea Crăieşti, cu suma de 240 
mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Desfasurarea de programe culturale 
si de educatie ca baza de ocupare si 
mentinere a fortei de munca. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1769 -

nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2015.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Valea Beicii 
„Şezătoarea vârstnicilor izvor de 
tradiţie şi valori autentice”, comuna 
Beica de Jos, cu suma de 234,394 
mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Manifestare traditionala. Solicitare
din partea cetatenilor comunei. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2016.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Canalizare 
menajera şi statie de epurare pentru 
localitatile comunei Beica de Jos,cu 
suma de 4727,834 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Deficit foarte mare de apa. 
Localitate cu numar ridicat de 
rromi. Nivel de saracie - 47%, polul 
saraciei in judetul Mures. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2017.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Camin Cultural si 
Sediu Administrativ com. Band, cu 
suma de 1600 mii de lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Desfasurarea de programe culturale 
si de educatie ca baza a pacii 
sociale. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2018.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Utilitati Camin 
Cultural Fanate, comuna Band, cu 
suma de 400 mii de lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Desfasurarea de programe culturale 
si de educatie ca baza a pacii 
sociale. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
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2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2019.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Construcţie Cămin 
Cultural Fânaţele Mădăraşului, 
comuna Band, cu suma de 1500 mii 
lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Desfasurarea de programe culturale 
si de educatie ca baza a pacii 
sociale. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
 

2020.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 

Desfasurarea de programe culturale 
si de educatie ca baza a pacii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Anexa nr. 3/15/29 pentru obiectivul Construcţie Cămin 
Cultural Mărăşeşti, comuna Band, cu 
suma de 1500 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

sociale. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 

1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2021.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Construcţie Cămin 
Cultural Valea Rece, comuna Band, 
cu suma de 1200 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Desfasurarea de programe culturale 
si de educatie ca baza a pacii 
sociale. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
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ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2022.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI, 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea a  5000 mii lei 
pentru integrarea sistemului de 
canalizare în comuna Bucov, jud. 
Prahova 
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Anexa nr. 3/15/29 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2023.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI, 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea a  800 mii lei 
pentru reabilitarea şi extinderea 
căminului cultural din com. Plopu, 
jud. Prahova 
 

Este necesară executarea lucrărilor 
de reparaţie pentru acest aşezământ 
pentru a nu se deteriora iremediabil.
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
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Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Anexa nr. 3/15/29 
 

alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2024.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea a  200 mii lei 
pentru modernizarea şi împrejmuirea 
căminului cultural din com. Gornet-
Cricov, jud. Prahova 
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Anexa nr. 3/15/29 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
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aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2025.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea a  200 mii lei 
pentru construcţia unei săli de sport 
în satul Vadul Părului, com. Albeşti-
Paleologu, jud. Prahova 
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 

Construcţia acestei săli de sport 
este oportună pentru ca tinerii din 
localitate să desfăşoare activitati 
sportive in conditii optime de 
siguranţă 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Anexa nr. 3/15/29 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
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ordin al ministrului. 
2026.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea a  600 mii lei 
pentru construcţia unei săli de sport 
în com. Tătaru, jud. Prahova 
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 

Construcţia acestei săli de sport 
este oportună pentru ca tinerii din 
localitate să desfăşoare activitati 
sportive in conditii optime de 
siguranţă 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Anexa nr. 3/15/29 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2027.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Canalizare 
menajera şi statie de epurare pentru 
localitatile comunei Band, cu suma 
de 4000 mii lei; 

Localitate cu numar mare de etnici 
rromi. Lipsa acuta de apa potabila 
si menajera. Prin crearea unei 
infrastructuri apa canal se formează 
conditiile de eliminare a tensiunilor 
sociale. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
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Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Sursa:bugetul alocat ministerului investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2028.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Finalizare investitie HG 577- 
introducere retea de apa potabila 
cartier BELA, oras Pucioasa, judet 
Dambovita – 500 mii lei 
 
Autor: deputat PNL Gabriel 
PLAIASU 

 Orasul Pucioasa este o statiune 
balneoclimaterica de interes 
national si in acest cartier este 
imperios necesar sa se finalizeze 
aceasta investitie privind reteaua de 
apa potabila care, pana in prezent, a 
fost finantata in procent de numai 
20%.Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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şi completările ulterioare. 
2029.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 300 mii lei pentru reabilitare sediu  
şcoli  si camin cultural, comuna 
BOIU MARE, judeţul Maramureş 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
3.În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2030.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 400 mii lei pentru reabilitare sediu  
şcoli  si camin , comuna REMETEA 
CHIOARULUI, judeţul Maramureş 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
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nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
3.În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2031.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 200 mii lei pentru reabilitare sediu 
şcoală si camin cultural, comuna 
SIEU, judeţul Maramureş 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
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face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
3.În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2032.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 400 mii lei pentru reabilitare sediu 
şcoală si camin cultural, comuna 
GROSI, judeţul Maramureş 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
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modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
3.În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2033.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 500 mii lei pentru reabilitare sediu 
şcoală SOMCUTA MARE CIOLT, 
judeţul Maramureş 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2034.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de  106 
mii lei pentru reabilitarea staţiei de 
epurare din oraşul Scorniceşti, 
judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Asigurarea conditiilor necesare 
pentru dezvoltarea comunităţii. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2035.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 26.000 
mii lei pentru reabilitarea staţiei de 
epurare din oraşul Balş, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Asigurarea conditiilor necesare 
pentru dezvoltarea comunităţii. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2036.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 20.000 
mii lei pentru reabilitarea sistemului 
de alimentare cu apă din oraşul Balş, 
judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesară 
reabilitarea sistemului de 
alimentare cu apă. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2037.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 200 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
"Reabilitare iluminat stradal"  
din comuna Bichiş, jud. Mureş  
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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 Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar  
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2038.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 100 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Reabilitare iluminat public”  
din comuna Coroisânmartin, jud. 
Mureş  
cu suma de 100 mii lei 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar  
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2039.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII Prevederea în Buget a sumei de Susţinerea financiară din partea Se propune respingerea 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

1.500 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Modernizarea DC 63 
Coroisânmartin – Soimuş” 
din comuna Coroisânmartin, jud. 
Mureş  
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2040.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 
4.600 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Proiect integrat pentru realizarea a 
2400 m drumuri în reţeaua stradală a 
comunei, utilităţi: apă potabilă, 
canalizare menajeră, gaze naturale şi 
curent pe aceiaşi lungime zona 
Mociar”  
din comuna Solovăstru, jud. Mureş  
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2041.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 915 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
„Electrificare cătun Bulei”  
din comuna Ideciu de Jos, jud. Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Obiectiv început în anul 2007 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar  
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
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bugetul autorităţilor locale. 
2042.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 846 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Extindere apă potabilă Ideciu de Jos 
– Deleni”  
din comuna Ideciu de Jos, jud. Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2043.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 4.80 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Extindere şi modernizarea 
sistemului de alimentare cu apă 
potabilă, construcţia sistemului de 
canalizare şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate”  
din comuna Miheşu de Câmpie, jud. 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Mureş  
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Guvernului Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2044.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 
1.735 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Construire bloc de locuinţe cu 20 
apartamente”  
din comuna Miheşu de Câmpie, jud. 
Mureş  
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2045.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 982 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Iluminat exterior cu panouri 
eurovoltaice”  
din comuna Miheşu de Câmpie, jud. 
Mureş  
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar  
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2046.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 356 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Extindere cămin pentru persoane 
vârstnice Măgherani” 
din comuna Măgherani, jud. Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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PSD+PC 
 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar  
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2047.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 360 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Alimentare cu apă a localităţii 
Crăieşti” 
din comuna Crăieşti,  jud. Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2048.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 650 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Alimentare cu apă potabilă a 
localităţii Milăsel” 
din comuna Crăieşti,  jud. Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2049.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 
4.000 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  
„Canalizare menajeră” 
din comuna Iclănzel,  jud. Mureş 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Obiectiv început în anul 2009 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2050.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 500 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Alimentare cu apă” 
din comuna Iclănzel,  jud. Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2051.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 
5.000 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  
„Alimentare cu apă oraş Sărmaşu şi 
localităţi componente” 
din oraşul Sărmaşu,  jud. Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2007 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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 rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2052.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Prevederea în Buget a sumei de 673 
mii lei reprezentând continuarea 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
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Anexa nr. 3/15/29 investiţiei la obiectivul:  
„Reabilitare termică blocuri 
multietajate Sărmaşu, prin programul 
naţional de reabilitare termică” 
din oraşul Sărmaşu,  jud. Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.   
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

2053.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 
1.000 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Staţie de epurare în comuna Deda” 
din comuna Deda,  jud. Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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 Guvernului Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2054.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 
15.000 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi la 
obiectivul:  
„Asfaltarea DC 72 Bahnea-Daia-
Idiciu” 
din comuna Bahnea,  jud. Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2055.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 
3.834 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  
„Reţea de canalizare menajeră şi 
staţia de epurare în comună” 
din comuna Chibed,  jud. Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în timpul exerciţiului bugetar.      
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2056.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 
2.000 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  
„Extindere reţea de canalizare în 
municipiul Sighişoara” 
din municipiul Sighişoara,  jud. 
Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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şi completările ulterioare. 
2057.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 
15.300 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  
„Depozit de deşeuri nepericuloase” 
din municipiul Sighişoara,  jud. 
Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 

2058.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 
2.500 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  
„Modernizare staţie de epurare” 
din municipiul Sighişoara,  jud. 
Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1803 -

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2059.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 
2.618 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  
„Staţie de epurare pentru oraşul 
Miercurea Nirajului şi satele 
aparţinătoare” 
din oraşul Miercurea Nirajului,  jud. 
Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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2060.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 
9.000 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  
„Alimentare cu apă a localităţii 
Miercurea Nirajului” 
din oraşul Miercurea Nirajului,  jud. 
Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

2061.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 
3.927 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  
„Extinderea canalizării oraşului 
Miercurea Nirajului” 
din oraşul Miercurea Nirajului,  jud. 
Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2062.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 
4.218 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei la obiectivul:  

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
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„Asfaltare drum comunal DC 103 
Balda – Vişinelu (5,5 km)”  
din oraşul Sărmaşu, jud. Mureş  
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 
 

locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2063.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 166 
mii lei reprezentând cofinanţare pt. 
realizarea investiţiei la obiectivul:  
„Reabilitarea şi extinderea sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare în 
judeţul Mureş” 
 jud. Mureş – Consiliul Judeţean 
Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţii 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2064.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Prevederea în Buget a sumei de 
15.000 mii lei reprezentând 
cofinanţare pt. realizarea investiţiei 
la obiectivul:  
„Sistem integrat de management al 
deşeurilor în judeţul Mureş – Depozit 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţii 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
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Ecologic Zonal în judeţul Mureş” 
 jud. Mureş – Consiliul Judeţean 
Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu – 
PSD+PC 
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 

2065.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 150 
mii lei, în vederea realizării 
obiectivului înfiinţare reţea publică 
de alimentare cu apă, reţea publică 
de canalizare şi staţie de epurare în 
satele Siretu şi Serbeşti, comuna 
Săuceşti, judeţul Bacău. 
 
Autori: deputaţi PNL Mihai Banu şi 
Ionel Palăr şi senator PNL Gabriel 
Berca 

Sumele sunt necesare pentru 
refacerea drumurilor comunale şi 
judeţene , având în vedere starea 
foarte proasta a acestora, în 
condiţiile în care infrastructura 
rutieră este deosebit de importantă 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2066.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 1000 
mii lei pentru sat Dobreşti, judeţul 
Argeş, în vederea realizării 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
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obiectivului "alimentare cu apă 
potabilă şi canalizare, rest de 
executat, lucrare începută în 1997 
prin HG 507" 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2067.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 1248,8 
mii lei pentru sat Dumbrăveşti 
comuna Drăganu, judeţul Argeş, în 
vederea realizării obiectivului 
"alimentare cu apă, rest de executat" 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2068.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 719,8 
mii lei pentru sat Drăganu-Olteni, 
comuna Drăganu, judeţul Argeş, în 
vederea realizării obiectivului 
"modernizare bază sportivă" 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii. 
 Inexistenţa unei baze sportive 
moderne în localitatea menţionată; 
-pentru organizarea de competiţii 
locale, concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de 
altă natură. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

2069.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune alocarea sumei de 695 Inexistenţa unei baze sportive Se propune respingerea 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

mii lei pt realizarea obiectivului: 
Bază sportivă Goleşti, localitatea 
Ştefăneşti, Judeţul Argeş 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

moderne în localitatea menţionată; 
-pentru organizarea de competiţii 
locale, concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de 
altă natură. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

amendamentului întrucât: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

2070.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 817 
mii lei pt realizarea 
obiectivului:campus şcolar – sală de 
sport, localitatea Ştefăneşti, Judeţul 
Argeş 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Inexistenţa unei baze sportive 
moderne în localitatea menţionată; 
-pentru organizarea de competiţii 
locale, concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de 
altă natură. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
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globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2071.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 70 mii 
lei pentru sat Bârşeştii de Jos 
comuna Tigveni, judeţul Argeş, în 
vederea realizării obiectivului 
"alimentare cu apă, lucrare executată 
- datorie" 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
spaţiul rural. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2072.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru comuna Tigveni, 
judeţul Argeş, în vederea realizării 
obiectivului "extindere alimentare cu 
apă " 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
spaţiul rural. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2073.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 60 mii 
lei pentru comuna Tigveni, judeţul 
Argeş, în vederea realizării 
obiectivului "reabilitare cămine 
culturale " 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
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Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2074.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru comuna Tigveni, 
judeţul Argeş, în vederea realizării 
obiectivului "cofinanţare 
modernizare bază  
sportivă " 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

2075.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru comuna Tigveni, judeţul 
Argeş, în vederea realizării 
obiectivului "reabilitare muzeu 
primărie " 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări 
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2076.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 1000 
mii lei pentru Piteşti, judeţul Argeş, 
în vederea realizării obiectivului 
"reabilitarea Sălii Sporturilor " 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2077.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 lei pentru reabilitare cămin 
cultural sat Nucşoara, comuna 
Poseşti, judeţul Prahova 
 
Autor: Mihai Cristian Apostolache – 
PSD+PC 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestei cladiri, deoarece are un 
stadiu avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
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2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2078.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate 

Se propune alocarea sumei de 400 
mii lei pentru oraşul Roşiori de 
Vede, judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "Reabilitarea şi 
extinderea sistemelor de alimentare 
cu apă potabilă şi canalizare" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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2079.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate şi 
Art02, alin 03, suprogr. privind 
reabilitarea drumurilor de 
interes local 

Se propune alocarea sumei de 28817 
mii lei pentru oraşul Roşiori de 
Vede, judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "asfaltare, 
alimentare cu apă potabilă şi 
canalizare pe str. Stegarului" şi 
"lucrări de asfaltare pe str. I.L. 
Caragiale" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2080.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 Cod obiectiv 18 
– Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate şi 
Cod 23, construcţii aşezăminte 
culturale 
 

Se propune alocarea sumei de 120 
mii lei pentrucomuna Dracea, judeţul 
Teleorman, în vederea realizării 
obiectivelor "proiect integrat apă-
canal, modernizare cămin cultural" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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şi completările ulterioare. 
2081.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 100 mii lei pentru  
înfiinţare sală de sport în localitatea 
Mereni, judeţul Teleorman. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sala de sport existentă nu oferă 
condiţii adecvate desfăşurării 
activităţile sportive. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

2082.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 250 mii lei pentru 
dotare cămin cultural cu mobilier şi 
materiale in localitatea Mereni, 
judeţul Teleorman. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere . 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
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Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2083.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 Cod obiectiv 19 
Sisteme integrate de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 6.000 mii lei 
pentru înfiinţare reţea apă curentă 12 
Km in localitatea Mereni, judeţul 
Teleorman. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa nu poate fi avută în 
vedere. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2084.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 Cod obiectiv 19 
Sisteme integrate de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 6.000 mii lei 
pentru înfiinţare reţea canalizare 12 
km in localitatea Mereni, judeţul 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa nu poate fi avută în 
vedere. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

Teleorman. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2085.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 Cod obiectiv 18 
Sisteme integrate de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 800 
mii lei pentru finalizarea lucrării 
canalizare menajeră şi staţie epurare 
în localitatea Poroschia 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Asigurarea conditiilor necesare 
pentru dezvoltarea comunităţii. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2086.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 1.400 mii lei 
pentru finalizarea lucrării alimentare 
cu apă potabilă în sistem centralizat 
în localitatea Poroschia. 

Asigurarea condiţiilor necesare 
pentru dezvoltarea comunităţii. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1822 -

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

bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2087.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 200 mii lei pentru 
extindere reţea electrică sat nou in 
localitatea Poroschia. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Asigurarea condiţiilor necesare 
pentru dezvoltarea comunităţii. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

2088.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 150 mii lei pentru 
reabilitare Cămin Cultural în 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.  
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localitatea Rădoieşti 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program. 
 

2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
 

2089.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 5.060 mii lei 
pentru sistem centralizat- alimentare 
cu apă, canalizare şi staţie de epurare 
în localitatea Vârtoapele 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Asigurarea conditiilor necesare 
pentru dezvoltarea comunităţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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şi completările ulterioare. 
2090.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Transfer către Primăria Comunei 
Prejmer – Judeţul Braşov a Sumei de 
20.750 mii lei, pentru: 
 
Continuarea lucrărilor la proiectul de 
„Proiectare integrală (VI etape) si 
execu�ie etapa I – Sistem pachetizat 
reţele utilităţi şi branşamente la toţi 
consumatorii pentru: alimentare cu 
apă, canalizare, canalizare ape 
menajere, canalizare ape pluviale.”   
 
Şi 
 
„Proiectare Staţie de epurare în 
sistem modular (3 module) şi 
execuţie Staţie epurare Modul 1 
inclusiv punere în funcţiune.” 
 
 
Sursa:  Bugetul global aprobat pentru 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autor: Titus Corlăţean PSD+PC 

Lucrări începute în anul 2007 au 
nevoie de susţinerea finanţării din 
bugetul de stat pentru a fi finalizate 
în anul 2010.  
În luna ianuarie 2009 lucrările au 
fost întrerupte datorită lipsei de 
finanţare. Având în vedere că 
proiectul deserveşte 4 comune şi 12 
sate aparţinătoare, precum şi Parcul 
Industrial Prejmer (110 firme), 
generator a 15.000 locuri de muncă, 
se impun de urgenţă alocări 
bugetare corespunzătoare pentru 
finalizarea proiectului, în condiţiile 
în care conturile Primăriei Comunei 
Prejmer sunt blocate. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2091.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Ilfov pentru 
obiectivul – Extindere reţea 
canalizare pentru localitatile comunei 
Afumaţi, cu suma de 1000 mii lei; 
 
 

Investiţia este necesară pentru a se 
asigura continuarea dezvoltării 
infrastructrii locale din comuna 
Afumaţi în vederea dezvoltării sale 
din punct de vedere urbanistic.  
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
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Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2092.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune suplimentarea sumei de 
7500 mii lei pentru cămin 
culturalNimăieşti, comuna uratele, 
judeţul Bihor. 
 
Autor: senator Petru Filip – PD-L 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
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către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

2093.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii: 
- Fişă obiectiv de investiţii 
„Reabilitare, modernizare şi utilare 
Cămin Cultural, comuna Topolog, 
judeţul Tulcea”, cu suma de 2.000 
mii lei. 
 
Autor: Belacurencu Trifon – 
PSD+PC 
 

     Sursa de finanţare: din suma 
prevăzută în bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
în anexa 3/15/29, programul 
construire aşezăminte culturale.  
     Căminul cultural al comunei 
Topolog  a fost construit în anul 
1965, având destinaţia desfăşurării 
de manifestări culturale şi educative 
pentru locuitorii din comuna 
Topolog. 
      De la data punerii în funcţiune 
şi până în prezent,  nu s-a efectuat 
reabilitarea sau modernizarea 
acestui obiectiv şi nici dotarea cu 
echipamente, în momentul de faţă 
clădirea nu permite desfăşurarea de 
activităţi cultural - educative. 
       Corpul clădirii prezintă 
deficienţe majore la structura de 
rezistenţă, fiind de asemenea 
necesară înlocuirea acoperişului şi a 
instalaţiei de încălzire. 
      Datorită situaţiei  precare a 
clădirii şi a lipsei utilităţilor şi  
dotărilor, căminul cultural nu mai 
satisface necesitatea pentru care  a 
fost construit.  
      De circa 4-5 ani, în incinta 
acestuia, nu s-au mai putut organiza 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
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manifestări culturale.  
      Consiliul Local al comunei 
Topolog, a aprobat prin Hotărârea 
nr.8 din 31.03.2008,  studiul de 
fezabilitate şi indicatorii tehnico-
economici pentru investiţia privind 
reabilitarea, modernizarea şi 
utilarea Căminului Cultural. 

2094.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
Art. 02 alin 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a 
satelor 

Se propune alocarea sumei de 4.000 
mii lei., in vederea realizarii 
obiectivului ,,Alimentare cu apa 
comuna Sercaia” in Comuna Sercaia 
, judeţul Brasov 
 
Autor: 
Deputat PNL,  Gheorghe Gabor  

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu.  
 
Sursa  
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1828 -

stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2095.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/29  
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare 
precum si a statiilor de tratare  a 
apei potabile  si a apei uzate 

Se propune alocarea sumei de 7.863 
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului „Canalizare ape 
menajere si statiede epurare 
localitatea Sercaia ”, comuna 
Sercaia, judeţul  Brasov 
 
Autor: 
Deputat PNL,  Gheorghe Gabor 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2096.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/29 cod obiectiv 18 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul : 
Reţea de canalizare ape menajere şi 
Staţie de epurare în com. Şinca, 
respectiv satele Ohaba, Şinca Veche 
şi Valcea cu suma de de  300 mii lei. 
 

Investitia în  derulare pentru 
Înfiinţarea Reţelei de canalizare ape 
menajere şi Staţie de epurare în 
com. Şinca, respectiv satele Ohaba, 
Şinca Veche şi Valcea. Lucrarea nu 
mai  poate fi sustinuta din bugetul 
local al comunei Şinca. 
Finalizarea investiţiei este foarte 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
 

importantă pentru locuitorii 
comunei Şinca. 
Sursa: bugetul alocat ministerului 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2097.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01, alin. 
32 
Reabilitarea termică a blocurilor 

Se propune alocarea sumei de 37 mii 
lei pentru obiectivul „Expertiză 
tehnică – reabilitarea termică a 
blocurilor de locuinţe”, com. 
Dumbrăveni, jud. Suceava 
 
Senator Varujan Vosganian 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv esenţial pentru dezvoltarea 
comunei şi creşterea confortului 
locuitorilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.  
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

2098.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02  
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 

Obiectiv în continuare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
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reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 25 mii 
lei pentru obiectivul „Modernizare 
drumuri comunale – proiecte tehnice 
şi studii de fezabilitate”, com. 
Dumbrăveni, jud. Suceava 
 
Senator Varujan Vosganian 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

2099.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 

Obiectiv în continuare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Anexa 3/15/02 Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 122 
mii lei pentru obiectivul „Lucrări de 
amenajare şi balastare drumuri 
comunale”, com. Dumbrăveni, jud. 
Suceava 
 
Senator Varujan Vosganian 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
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suma de 321,0 mil lei 
 

2100.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă a satelor 
 

Se propune alocarea sumei de 83 mii 
lei pentru obiectivul „Proiecte şi 
materiale – extindere reţea de 
canalizare şi alimentare cu apă”, 
com. Dumbrăveni, jud. Suceava 
 
Senator Varujan Vosganian 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Lucrări în continuare Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.   
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2101.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Grupa 51, art. 02, 
alin. 05 
Finanţarea elaborării şi/sau 
actualizării planurilor urbanistice 
generale şi a regulamentelor locale 
de urbanism 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru „Documentaţii PUG”, 
comuna Dumbrăveni, jud. Suceava 
 
Senator Varujan Vosganian 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru derularea unor 
proiecte locale şi dezvoltarea 
localităţii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.   
2. Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 
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si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

2102.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Se propune alocarea sumei de 350 
mii lei pentru obiectivul „Finalizare 
drumuri comunale – Drum comunal 
Sântioana” com. Mariselu, jud. 
Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.   
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2103.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02  
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Se propune alocarea sumei de 550 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
şi asfaltare drum comunal Măgurele 
– Jeica” com. Mariselu, jud. Bistriţa-
Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.   
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2104.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Se propune alocarea sumei de 40 mii 
lei pentru obiectivul „Asfaltare 
drumuri comunale” com.Poiana 
Ilvei, jud. Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv în continuare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.   
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2105.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Se propune alocarea sumei de 25 mii 
lei pentru obiectivul „Reabilitare şi 
asfaltare drumuri comunale” 
com.Silivaşu de Cîmpie, jud. 
Bistriţa-Năsăud  
 

Obiectiv în continuare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.   
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2106.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 

Obiectiv în continuare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.   
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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şi asfaltare drumuri comunale” com. 
Spermezeu, jud. Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2107.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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local clasate 
 

 
Se propune alocarea sumei de 850 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
şi asfaltare drumuri comunale 
Umeniş – Sopteriu” com.Urmeniş, 
jud. Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2108.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02 Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă a satelor 
 

Se propune alocarea sumei de 800 
mii lei pentru obiectivul „Alimentare 
cu apă” com. Poiana Ilvei, jud. 
Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă a satelor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
 

2109.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 03  

 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
3973 mii lei pentru obiectivul 
„Pietruire strazi” in satele Ceamurlia 
de Sus, Panduru, si Caugagia, 
apartinand comunei Baia, jud. Tulcea 
 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
Stat 2010, al Ministerului 
Dezvoltarii Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2110.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  

 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
250 mii lei pentru obiectivul 
„Reabilitare strazi” Comuna 
Mahmudia. Jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
Stat 2010, al Ministerului 
Dezvoltarii Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2111.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  

 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
100 mii lei pentru obiectivul 
„Pietruire drumurilor comunale, 
Comuna Nalbant, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
Stat 2010, al Ministerului 
Dezvoltarii Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2112.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  

 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
4345 mii lei parte cofinantare pentru 
obiectivul „Reabilitare si 
modernizare drumuri” in Comuna 
Turcoaia, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
Stat 2010, al Ministerului 
Dezvoltarii Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2113.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  

 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
4345 mii lei parte cofinantare pentru 
obiectivul „Reabilitare si 
modernizare drum comunal DC50 
Turcoaia Pecineaga”, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
Stat 2010, al Ministerului 
Dezvoltarii Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2114.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  

 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
100 mii lei pentru obiectivul 
„Reabilitare si modernizare drum 
comuna Horia”, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
Stat 2010, al Ministerului 
Dezvoltarii Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2115.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 04  

 
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 
 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
200 mii lei pentru obiectivul „Dotare 
utilitati Sala de Sport” comuna Baia, 
jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Dotarea cu utilitati a acestei săli de 
sport este esentiala pentru o buna 
desfasurare a activitatilor tinerilor 
in conditii de igiena si curatenie. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
Stat 2010, al Ministerului 
Dezvoltarii Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
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principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2116.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 04  

 
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 
 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
2000 mii lei pentru construire Sala 
de Sport, com. Turcoaia, jud. Tulcea  
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Construcţia acestei săli de sport 
este oportună pentru ca tinerii din 
localitate să desfăşoare activitati 
sportive in conditii optime de 
siguranţă 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
Stat 2010, al Ministerului 
Dezvoltarii Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
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ordin al ministrului. 
2117.  MINISTERUL DEZVOLTARII 

REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 04  

 
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea,  cu suma de 
800 mii lei pentru obiectivul 
„Amenajare Sala de Sport 
multifunctionala” Comuna 
Mahmudia, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Amenajarea acestei săli de sport 
este oportună pentru ca tinerii din 
localitate să desfăşoare activitati 
sportive in conditii optime de 
siguranţă 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
Stat 2010, al Ministerului 
Dezvoltarii Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2118.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 20  

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
3996 mii lei pentru obiectivul 
„Reabilitare si extindere alimentare 
cu apa in localitatile Mircea Voda si 
General Praporgescu apartinand 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesare introducerea 
sistemului de canalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
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Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor 

Comunei Cerna”, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Stat 2010, al Ministerului 
Dezvoltarii Regionale 

redistribuirea.   
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2119.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 20  

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
300 mii lei pentru obiectivul 
„Imbunatatirea sistemului public de 
alimentare cu apa in Comuna Cerna”, 
jud. Tulcea 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesare imbunatatirea 
sistemului de canalizare al 
comunei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
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Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor 

 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
Stat 2010, al Ministerului 
Dezvoltarii Regionale 

redistribuirea.   
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2120.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 20  

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea nr. crt. 38, cu 
suma de 173 mii lei pentru obiectivul 
„Extinderea retelei de alimentare cu 
apa”, Comuna Turcoaia, jud. Tulcea 
 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesara extinderea retelei 
cu apa. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
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Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor 

Autor: Deputat PNL Popa Octavian Stat 2010, al Ministerului 
Dezvoltarii Regionale 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2121.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 20  

 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 20 
mii lei pentru obiectivul „Alimentare 
cu apa” Sat Floresti, Comuna Horia, 
jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesara racordarea 
cetatenilor la reteaua de apa 
potabila. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
Stat 2010, al Ministerului 
Dezvoltarii Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
 

2122.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 20  

 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
150 mii lei pentru obiectivul 
„Alimentare cu apa” Sat Caugagia, 
Comuna Baia, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesara racordarea 
cetatenilor la reteaua de apa 
potabila. 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
Stat 2010, al Ministerului 
Dezvoltarii Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2123.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/29, Titlu VI Transferuri 
intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 20  

 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
150 mii lei pentru obiectivul 
„Alimentare cu apa” Sat Caugagia, 
Comuna Baia, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesara racordarea 
cetatenilor la reteaua de apa 
potabila. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
Stat 2010, al Ministerului 
Dezvoltarii Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1854 -

consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2124.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  

 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
3045 mii lei pentru obiectivul 
„Pietruire şi asfaltare drumul 
comunal Mihail Kogălniceanu – 
Rândunica”, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
Stat 2010, al Ministerului 
Dezvoltarii Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul, articolul şi 
alineatul de la care se realizează 
redistribuirea.   
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2125.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 20  

 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 20 
mii lei pentru obiectivul „Alimentare 
cu apa” Sat Floresti, Comuna Horia, 
jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesara racordarea 
cetatenilor la reteaua de apa 
potabila. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
Stat 2010, al Ministerului 
Dezvoltarii Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2126.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/29, 
Cod Obiectiv 23 
 
PROGRAMUL CONSTRUIRE 
ASEZAMINTE CULTURALE 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
1200 mii lei pentru obiectivul 
„Consolidare, extindere si 
modernizare Camin Cultural in 
localitatea Randunica”, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
Stat 2010, al Ministerului 
Dezvoltarii Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1857 -

Patrimoniului Naţional 
2127.  MINISTERUL DEZVOLTARII 

REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/29, 
Cod Obiectiv 795 
 
PROGRAMUL CONSTRUIRE 
ASEZAMINTE CULTURALE - B 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
3000  mii lei pentru obiectivul 
„Construire Camin Cultural in 
localitatea Valea Teilor”, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
Stat 2010, al Ministerului 
Dezvoltarii Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

2128.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/29, 
Cod Obiectiv 795 
 

PROGRAMUL CONSTRUIRE 
ASEZAMINTE CULTURALE – B 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
752,12  mii lei pentru obiectivul 
„Construire Camin Cultural in 
localitatea Mircea Voda”, jud. Tulcea
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
Stat 2010, al Ministerului 
Dezvoltarii Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
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desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

2129.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/29, 
Cod Obiectiv 23 
 

PROGRAMUL CONSTRUIRE 
ASEZAMINTE CULTURALE 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 20 
mii lei pentru obiectivul 
„Consolidare, extindere si 
modernizare Camin Cultural in 
Comuna Turcoaia”, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
Stat 2010, al Ministerului 
Dezvoltarii Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
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administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

2130.      
2131.  Anexa 3/15/02, Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 
51, art. 02, alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru obiectivul 
„Pietruirea drumurilor 
comunale” din comuna Schitu, 
judeţul Giurgiu 
 
Iniţiatori 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
trafic 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2132.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 
51, art. 02, alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru obiectivul 
„Pietruirea drumurilor 
comunale” din comuna 
Stoeneşti, judeţul Giurgiu 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
trafic 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2133.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 
51, art. 02, alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru obiectivul 
„Pietruirea drumurilor 
comunale” din comuna Clejani, 
judeţul Giurgiu 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
trafic 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2134.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 
51, art. 02, alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru obiectivul 
„Pietruirea drumurilor 
comunale” din comuna 
Izvoarele, judeţul Giurgiu 
 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
trafic 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2135.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 
51, art. 02, alin. 20 

Se propune alocarea sumei 
pentru judeţul Giurgiu, comuna 
Izvoarele pentru obiectivul 
„Alimentare cu apă a satelor 
Izvoarele, Chiriacu şi Valea 
Plopilor” cu suma de 800 mii 
lei. 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Lucrările executate şi 
neachitate şi necesitatea 
finalizării reţelei de apă pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de 
locuit în mediul rural. 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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- 1864 -

obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2136.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 
51, art. 02, alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
1200 mii lei pentru judeţul 
Giurgiu, comuna Găiseni pentru 
obiectivul „Modernizare DC 
187 – sat Căscioarele  – A1” 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
trafic 
Sursa de finanţare: , 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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- 1865 -

obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2137.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 
51, art. 02, alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
1800 mii lei pentru judeţul 
Giurgiu, comuna Găiseni pentru 
obiectivul „Modernizare DC 
190 – comuna Găiseni – 
comuna Vânătorii Mici” 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
trafic 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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- 1866 -

obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2138.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 
51, art. 02, alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru obiectivul 
„Pietruirea drumurilor 
comunale” din comuna 
Putineiu, judeţul Giurgiu 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
trafic 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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- 1867 -

obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2139.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 
51, art. 02, alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru obiectivul 
„Pietruirea drumurilor 
comunale” din comuna 
Gogoşari, judeţul Giurgiu 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
trafic 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2140.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 
51, art. 02, alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
1200 mii lei pentru judeţul 
Giurgiu, comuna Răsuceni 
pentru obiectivul „Modernizare 
DC 24 – sat Răsuceni  – sat 
Carapancea”, comuna 
Răsuceni, judeţul Giurgiu 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
trafic 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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- 1869 -

Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2141.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 
51, art. 02, alin. 20 

Se propune alocarea sumei  de 
2000 mii lei  pentru judeţul 
Giurgiu, comuna Toporu pentru 
obiectivul „Alimentare cu apă a 
satelor Toporu şi Tomuleşti 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Finalizarea obiectivului de 
investiţie, îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă. 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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- 1870 -

Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2142.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 01, Alin 32 
Reabilitarea termica a cladirilor 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „Incalzire centralizata in 
scoala Independenta si gradinita 
Independenta”, jud Calarasi, com 
Independenta cu suma de 300 mii lei 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2143.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 01, Alin 32 
Reabilitarea termica a cladirilor 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 150 mii lei pentru constructie 
incapere si dotare cu centrala 
termica Scoala I-VIII, nr.1 din 
comuna Paltinis,  judetul Botosani 
Autor: Florin Turcanu, deputat 
PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2144.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea,, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 500 mii lei pentru impietruiri 
drumuri satesti si comunale,  comuna 
Vârfu Câmpului,  judetul Botosani 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2145.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 500 mii lei pentru amenajare 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
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Subprogramul privind pietruirea,, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

drum comunal al comunei Ştiubieni, 
judetul Botosani 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2146.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea,, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 500 mii lei pentru reabilitare  
drum comunal al comunei Santa 
Mare, judetul Botosani 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2147.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea,, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 300 mii lei pentru impietruiri 
drumuri satesti si comunale,  comuna 
Cordareni,  judetul Botosani 

Autor: Florin Turcanu, deputat 
PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1875 -

vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2148.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea,, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 5746 mii lei pentru modernizare 
strazi orasul Saveni,  judetul 
Botosani 

Autor: Florin Turcanu, deputat 
PNL 

 

Proiect depus la ADR Nord Est fara 
finantare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1876 -

categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2149.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea,, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 1000 mii lei pentru finalizarea 
reabilitarii drumurilor locale in 
orasul Saveni,  judetul Botosani 

Autor: Florin Turcanu, deputat 
PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2150.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea,, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 300 mii lei pentru impietruiri 
drumuri satesti si comunale,  
comuna Unteni,  judetul Botosani 

Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2151.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 430 mii lei pentru impietruiri 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
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Subprogramul privind pietruirea,, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

drumuri satesti si comunale,  
comuna Unteni,  judetul Botosani 

Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 

2152.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea,, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 500 mii lei pentru impietruiri 
drumuri satesti si comunale,  
comuna Durnesti,  judetul Botosani 

Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2153.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul  „ Extindere 
trotuare in satele Lehliu si Sapunari” 
, jud Calarasi, comuna Lehliu, cu 
suma de 425 mii lei 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Modernizarea drumurilor din 
mediul rural 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2154.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Continuare investitie DJ 710 
Pucioasa -  Bezdead - Breaza (judet 
Prahova), lungime 2.6 km , sat 
Costisata - limita judet Prahova - 
2.000 mii lei 
Deputat PNL Gabriel PLAIASU 

Zona reprezinta un serios potential 
turistic si constituie o a doua cale 
de legatura intre judetele 
Dambovita si Prahova. 
In judetul Prahova a fost executata 
integral operatiunea de 
asfaltare.Sursa de finanţare: 
Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2155.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „ Asfaltare drumuri 
comunale 8 km „jud Calarasi , 
comuna Ulmu cu suma de 30 mii lei 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Imbunatatirea calitatii precare a 
unor drumuri din mediul rural. 
Masura 3.2.2. – PNDR faza S.F. + 
P.T. 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
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o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2156.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „ Modernizare 
strazi in sat Ulmu ” jud Calarasi , 
comuna Ulmu cu suma de 75  mii lei 

Imbunatatirea calitatii precare a 
unor drumuri din mediul rural. 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2157.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „ Modernizare 
strazi in comuna Ulmu „ jud Calarasi 
, comuna Ulmu cu suma de 100 mii 
lei 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Imbunatatirea calitatii precare a 
unor drumuri din mediul rural. 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2158.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „ Modernizare strazi in 
comuna Frasinet „ jud Calarasi , 
comuna Frasinet cu suma de 2000 
mii lei 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Imbunatatirea calitatii precare a 
unor drumuri din mediul rural. 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2159.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul  „ Executare cai pietonale 
” , jud Calarasi, comuna Frasinet , cu 
suma de 400 mii lei 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Modernizarea drumurilor din 
mediul rural 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2160.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea,, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 350 mii lei pentru reabilitare si 
extindere scoala clasele I-VIII 
Burdusaci, comuna Rachitoasa, 
judetul Bacau 
Autor: Mihai Banu, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1889 -

principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2161.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „ Modernizare 
strazi ” jud Calarasi , comuna 
Sarulesti cu suma de 64 mii lei 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Imbunatatirea calitatii precare a 
unor drumuri din mediul rural. 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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- 1890 -

vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2162.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „ Modernizare 
strazi in satele Vlad Tepes si Mihai 
Viteazu ” jud Calarasi , comuna Vlad 
Tepes cu suma de 1400 mii lei 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Imbunatatirea calitatii precare a 
unor drumuri din mediul 
rural.Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
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2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2163.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea,, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 350 mii lei pentru reabilitare si 
extindere scoala clasele I-VIII 
Burdusaci, judetul Bacau 
 
Autor: Mihai Banu, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2164.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „ Modernizare strazi in sat 
Visini” jud Calarasi , comuna 
Independenta cu suma de 1500  mii 
lei 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Imbunatatirea calitatii precare a 
unor drumuri din mediul rural. 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2165.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea,, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 20.000 mii lei pentru reabilitare 
reţea stradală în municipiul Baia 
Mare 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2166.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 1.000 mii lei reabilitare reţea 
stradală în oraşul Vişeu de Sus, 
judeţul Maramureş 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2167.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 300 mii lei reabilitare reţea 
stradală in localitatea Bârsana, 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate fi 
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reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

judeţul Maramureş 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2168.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Imbunatatire strazi 
de pamant prin asfaltare”, jud 
Calarasi, com Lehliu, cu suma de 
3968 mii lei 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

Starea precara a drumurilor 
mentionate impune realizare unor 
astfel de lucrari, pentru a nu fi pusa 
in pericol siguranta circulatiei pe 
drumurile publice. 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1896 -

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2169.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul  „ Extindere 
trotuare in satele Lehliu si Sapunari” 
, jud Calarasi, comuna Lehliu, cu 
suma de 425 mii lei 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

Modernizarea drumurilor din 
mediul rural 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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 repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2170.  Anexa 3/15/02 Se propune suplimentarea sumei Starea precară a drumurilor Se respinge amendamentul 
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Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

pentru obiectivul „Modernizare 
strazi”, jud. Calarasi, com. 
Ciocanesti, cu suma 3500 mii lei  
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

menţionate impune realizarea unor 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.Sursa de 
finanţare: Fonduri de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 

întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2171.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Continuare investitie DJ 710 
Pucioasa -  Bezdead - Breaza (judet 
Prahova), lungime 2.6 km , sat 
Costisata - limita judet Prahova - 
2.000 mii lei 
Deputat PNL Gabriel PLAIASU 

Zona reprezinta un serios potential 
turistic si constituie o a doua cale 
de legatura intre judetele 
Dambovita si Prahova. 
In judetul Prahova a fost executata 
integral operatiunea de 
asfaltare.Sursa de finanţare: 
Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2172.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 05 Finalizare 
elaborare si/sau actualizarea 
planurilor urbaniste generale si a 
regulamentelor locale de urbanism   

Se propune suplimentarea cu suma 
de 130 mii lei pentru reactualizare 
PUG  comuna Todireni,  judetul 
Botosani 
Autor: Florin Turcanu, deputat 
PNL 

PUG expirat 
 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 
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şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

2173.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 05 Finalizare 
elaborare si/sau actualizarea 
planurilor urbaniste generale si a 
regulamentelor locale de urbanism   

Se propune suplimentarea cu suma 
de 90 mii lei pentru reactualizare 
PUG  comuna Romanesti,  judetul 
Botosani 
Autor: Florin Turcanu, deputat 
PNL 

PUG expirat 
 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

2174.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 05 Finalizare 
elaborare si/sau actualizarea 
planurilor urbaniste generale si a 
regulamentelor locale de urbanism   

Se propune suplimentarea cu suma 
de 150 mii lei pentru reactualizare 
PUG  comuna Paltinis,  judetul 
Botosani 
Autor: Florin Turcanu, deputat 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
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PNL nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

2175.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa  

Se propune suplimentarea sumei 
prevazute pentru judetul Maramures 
cu suma de 320 mii lei pentru 
realizarea reţelei de alimentare cu 
apă în REMETEA CHIOARULUI 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
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2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2176.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa  

Se propune suplimentarea sumei 
prevazute pentru judetul Maramures 
cu suma de 100 mii lei pentru 
realizarea reţelei de alimentare cu 
apă în RONA DE JOS  
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
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2177.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa  

Se propune suplimentarea sumei 
prevazute pentru judetul Maramures 
cu suma de 1000 mii lei pentru 
realizarea reţelei de alimentare cu 
apă în SIEU 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2178.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 6000 mii lei pentru finalizarea 
lucrarii  aductiune de apa (lucrare 
executata partial), din comuna Mihai 
Eminescu, judetul Botosani 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2179.  Anexa 3/15/29- MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
TURISMULUI, cod obiectiv 23 
Poziţia 31, jud. Prahova 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul  
„Reabilitare cămin cultural centru 
Măgureni”,  com.Măgureni, cu suma 
de 1.348  mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Graţiela 
Gavrilescu 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
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ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2180.  Anexa 3/15/29-MINISTERUL  
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
TURISMULUI, cod obiectiv 23 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 80 mii lei pentru reabilitare 
sediu Consiliu Local si camin 
cultural, comuna Romanesti,  
judetul Botosani 
Autor: Florin Turcanu, deputat 
PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
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aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
3. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

2181.  Anexa 3/15/29-MINISTERUL  
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
TURISMULUI, cod obiectiv 21 
Poziţia 31, jud. Prahova 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Construire bazin 
înot Măgureni, com. Măgureni, cu 
suma  de 10500 mii lei. 
Autor: 
Deputat PNL: Graţiela Gavrilescu 
 
 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Bazine de 
inot prevazut in bugetul 
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Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului. Suma prevazuta 
pentru anul 2010 este in pozitie 
globala si se repartizeaza pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite. 

2182.  Anexa 3/15/29-MINISTERUL  
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
TURISMULUI, cod obiectiv 17 
Poziţia 31, jud. Prahova 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Construire sala de 
sport la scoala nr. 3 Liliesti”, orasul 
Băicoi, cu suma  de 2500 mii lei 
 
Autor: 
Deputat PNL: Graţiela Gavrilescu 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
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locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2183.  Anexa 3/15/29-MINISTERUL  
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
TURISMULUI, cod obiectiv 18 
Poziţia 12, jud. Calarasi 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „ Extinderea retelei 
de alimentare cu apa” jud Calarasi , 
comuna Ciocanesti cu suma de 502 
mii lei 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 
 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales in mediu rural – 
direct de la fantani si puturi -  nu 
mai corespund necesitatilor si 
cerintelor actuale, pentru 
modernizarea satului romanesc, 
pentru un trai decent su  necesare 
astfel de investitii.Sursa de 
finanţare: Fonduri de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

2184.  Anexa 3/15/29-MINISTERUL  
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
TURISMULUI, cod obiectiv 23 
Poziţia 12, jud. Calarasi 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „ Consolidare , 
renovare Camin Cultural ,  jud 
Calarasi , comuna Ulmu cu suma de 
30 mii lei 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

Pentru toate aceste obiective sunt 
necesare lucrari de reabilitare , 
astfel incat aceste  spatii sa devina 
adecvate pentru desfasurarea 
evenimentelor culturale si de alta 
natura la nivelul localitatii. 
Masura 3.2.2. – PNDR faza S.F. + 
P.T. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
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face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2185.  Anexa 3/15/29-MINISTERUL  
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
TURISMULUI, cod obiectiv 23 
Poziţia 12, jud. Calarasi 
 
 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „ Reabilitare Camin 
Cultural”, jud Calarasi, com 
Ciocanesti cu suma de 1887 mii lei 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

Pentru toate aceste obiective sunt 
necesare lucrari de reabilitare , 
astfel incat aceste  spatii sa devina 
adecvate pentru desfasurarea 
evenimentelor culturale si de alta 
natura la nivelul localitatii.Sursa de 
finanţare: Fonduri de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
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către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2186.  Anexa 3/15/29-MINISTERUL  
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
TURISMULUI, cod obiectiv 18 
Poziţia 12, jud. Calarasi 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Infiintare sistem 
de canalizare cu statie de epurare ” , 
jud Calarasi, com Ciocanesti, cu 
suma de 6278 mii lei 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2187.  Anexa 3/15/29-MINISTERUL  
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
TURISMULUI, cod obiectiv 18 
Poziţia 12, jud. Calarasi 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Infiintare sistem 
de canalizare cu statie de epurare ” , 
jud Calarasi, com Vlad Tepes, cu 
suma de 700 mii lei 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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 investiţii.Sursa de finanţare: 
Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2188.  Anexa 3/15/29-MINISTERUL  
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
TURISMULUI, cod obiectiv 18 
Poziţia 12, jud. Calarasi 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „ Sistem de 
canalizare si statie de epurare si 
tratare a apelor uzate „jud Calarasi , 
comuna Ulmu cu suma de 1600 mii 
lei 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2189.  Anexa 3/15/29-MINISTERUL  
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
TURISMULUI, cod obiectiv 18 
Poziţia 12, jud. Calarasi 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „ Extinderea retelei 
de alimentare cu apa in satul 
Frasinetul de Jos ”   jud Calarasi , 
comuna Frasinet cu suma de 200 mii 
lei 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 
 
 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales in mediu rural – 
direct de la fantani si puturi -  nu 
mai corespund necesitatilor si 
cerintelor actuale, pentru 
modernizarea satului romanesc, 
pentru un trai decent su  necesare 
astfel de investitii.Sursa de 
finanţare: Fonduri de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2190.  Anexa 3/15/29-MINISTERUL  
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
TURISMULUI, cod obiectiv 18 
Poziţia 12, jud. Calarasi 
 
 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „ Alimentare cu apa in 
satul Frasinet ”  jud Calarasi , 
comuna Frasinet cu suma de 4100 
mii lei 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales in mediu rural – 
direct de la fantani si puturi -  nu 
mai corespund necesitatilor si 
cerintelor actuale, pentru 
modernizarea satului romanesc, 
pentru un trai decent su  necesare 
astfel de investitii.Sursa de 
finanţare: Fonduri de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2191.  Anexa 3/15/29-MINISTERUL  
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
TURISMULUI, cod obiectiv 18 
Poziţia 12, jud. Calarasi 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Extinedere 
alimentare cu apa si infiintare sistem 
de canalizare” , jud Calarasi, com 
Lehliu, cu suma de 761 mii lei 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales in mediu rural – 
direct de la fantani si puturi -  nu 
mai corespund necesitatilor si 
cerintelor actuale, pentru 
modernizarea satului romanesc, 
pentru un trai decent sunt  necesare 
astfel de investitii. 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
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- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2192.  Anexa 3/15/29-MINISTERUL  
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
TURISMULUI, cod obiectiv 18 
Pozitia 26 Maramures 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazute pentru judeţul Maramureş 
cu suma de 1.000 mii lei pentru 
realizarea reţelei de canalizare cu apă 
în ARDUSAT 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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2193.  Anexa 3/15/29-MINISTERUL  
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
TURISMULUI, cod obiectiv 18 
Pozitia 26 Maramures 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 5.000 mii lei pentru reţea de 
canalizare şi staţie de epurare pe raza 
comunei Botiza, judeţul Maramureş 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2194.  Anexa 3/15/29-MINISTERUL  
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
TURISMULUI, cod obiectiv 18 
Pozitia 26 Maramures 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 12.000 mii lei pentru proiectul de" 
Alimentare cu apa si canalizare 
menajeră in sistem centralizat in 
comuna Viseu de Jos, jud 
.Maramureş". 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2195.  Anexa 3/15/29-MINISTERUL  
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
TURISMULUI, cod obiectiv 16 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul  „Reabilitare si modernizare 
baza sportiva” jud Calarasi, com Dor 

Inexistenta unor baze sportive in 
localitatile respective , pentru 
organizarea de competitii locale  , 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
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Pozitia 12 Calarasi 
 

Marunt cu suma de 583 mii lei 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

concursuri scolare , alte activitati 
sportive precum si petru 
organizarea unor evenimente de 
alta natura.Sursa de finanţare: 
Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

2196.    Anexa 3/15/29-MINISTERUL  
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
TURISMULUI, cod obiectiv 23 
Pozitia 26 Maramures 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 300 mii lei pentru reabilitare sediu  
şcoli  si camin cultural, comuna 
BOIU MARE, judeţul Maramureş 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1923 -

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
3. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2197.    Anexa 3/15/29-MINISTERUL  
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
TURISMULUI, cod obiectiv 23 
Pozitia 26 Maramures 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 400 mii lei pentru reabilitare sediu  
şcoli  si camin , comuna REMETEA 
CHIOARULUI, judeţul Maramureş 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
3. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2198.    Anexa 3/15/29-MINISTERUL  
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
TURISMULUI, cod obiectiv 23 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 200 mii lei pentru reabilitare sediu 
şcoală si camin cultural, comuna  

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
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Pozitia 26 Maramures SIEU, judeţul Maramureş 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
3. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
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bugetul autorităţilor locale. 
2199.    Anexa 3/15/29-MINISTERUL  

DEZVOLTARII REGIONALE SI 
TURISMULUI, cod obiectiv 23 
Pozitia 26 Maramures 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 400 mii lei pentru reabilitare sediu 
şcoală si camin cultural, comuna 
GROSI, judeţul Maramureş 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
3. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2200.   Anexa 3/15/29-MINISTERUL  
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
TURISMULUI, cod obiectiv 23 
Pozitia 26 Maramures 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 500 mii lei pentru reabilitare sediu 
şcoală SOMCUTA MARE CIOLT, 
judeţul Maramureş 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
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nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
3. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2201.  Anexa 3/15/29-MINISTERUL  
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
TURISMULUI, cod obiectiv 16 
Poziţia 12, jud. Calarasi 
 
 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „ Finalizare baza sportiva 
” jud Calarasi , comuna Sarulesti cu 
suma de 130 mii lei   
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

Inexistenta unor baze sportive in 
localitatile respective , pentru 
organizarea de competitii locale  , 
concursuri scolare , alte activitati 
sportive precum si petru 
organizarea unor evenimente de 
alta natura.Sursa de finanţare: 
Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
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hotarari ale Guvernului. 
2202.  Anexa 3/15/29-MINISTERUL  

DEZVOLTARII REGIONALE SI 
TURISMULUI, cod obiectiv 18 
Poziţia 12, jud. Calarasi 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „ Extinderea retelei 
de alimentare cu apa in satul 
Sarulesti Gara”   jud Calarasi , 
comuna Sarulesti cu suma de 654 mii 
lei 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales in mediu rural – 
direct de la fantani si puturi -  nu 
mai corespund necesitatilor si 
cerintelor actuale, pentru 
modernizarea satului romanesc, 
pentru un trai decent su  necesare 
astfel de investitii.Sursa de 
finanţare: Fonduri de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2203.  Anexa 3/15/29-MINISTERUL  
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
TURISMULUI, cod obiectiv 18 
Poziţia 12, jud. Calarasi 
 
 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „ Alimentare cu apa in 
satul Sarulesti Sat ”  jud Calarasi , 
comuna Sarulesti cu suma de 450 mii 
lei 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales in mediu rural – 
direct de la fantani si puturi -  nu 
mai corespund necesitatilor si 
cerintelor actuale, pentru 
modernizarea satului romanesc, 
pentru un trai decent su  necesare 
astfel de investitii. 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2204.  Anexa 3/15/29-MINISTERUL  
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
TURISMULUI, cod obiectiv 16 
Poziţia 12, jud. Calarasi 
 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul  „Reabilitare si modernizare 
baza sportiva” jud Calarasi, com Dor 
Marunt cu suma de 583 mii lei 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

Inexistenta unor baze sportive in 
localitatile respective , pentru 
organizarea de competitii locale  , 
concursuri scolare , alte activitati 
sportive precum si petru 
organizarea unor evenimente de 
alta natura.Sursa de finanţare: 
Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
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instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

2205.  Anexa 3/15/29-MINISTERUL  
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
TURISMULUI, cod obiectiv 18 
Poziţia 16 jud. Dambovita 
 
 

Finalizare investitie HG 577- 
introducere retea de apa potabila 
cartier BELA, oras Pucioasa, judet 
Dambovita – 500 mii lei 
Deputat PNL Gabriel PLAIASU 

 Orasul Pucioasa este o statiune 
balneoclimaterica de interes 
national si in acest cartier este 
imperios necesar sa se finalizeze 
aceasta investitie privind reteaua de 
apa potabila care, pana in prezent, a 
fost finantata in procent de numai 
20%.Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2206.  Anexa 3/15/29- MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
TURISMULUI, cod obiectiv 23 
Poziţia 31, jud. Prahova 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul  
„Reabilitare cămin cultural centru 
Măgureni”,  com.Măgureni, cu suma 
de 1.348  mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Graţiela 
Gavrilescu 

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

1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
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mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2207.  Anexa 3/15/29- MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
TURISMULUI, cod obiectiv 23 
Poziţia 26, jud. Maramureş 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru reabilitare camin cultural 
localitate Buteasa oras Somcuta 
Mare - 500 mii lei, continuare 
investitie camin cultural localitatea 
Ciolt oras Somcuta Mare – 500 mii 
lei si - continuare investitie camin 
cultural localitatea Prislop  

Comuna Boiu- Mare – 500 mii lei 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 
 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
Surse de finanţare: 
Alocare din suma prevăzuta in 
buget 

1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
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nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2208.  Anexa 3 / 15 / 02, titlul VI, art. 02, 
alin. 20, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul – Înfiinţare staţie pompare 
apa sat Piscu, comuna Ciolpani, cu 
suma de 1000. mii lei.  
Iniţiatori: 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL  
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Asigurarea accesului la apă potabilă 
a locuitorilor satului Piscu, comuna 
Ciolpani.  
 
Sursa: bugetul alocat ministerului.  

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2209.  Anexa 3 / 15 / 02, titlul VI, art. 02, 
alin 03, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul - Modernizare şi asfaltare 
drumuri de interes local în comuna 
Moara Vlăsiei, cu suma de 1000 mii 
lei;  
Iniţiatori: 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL  
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor din Moara 
Vlăsiei prin asfaltarea drumurilor 
comunale.  
 
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2210.  Anexa 3 / 15 / 02, titlul VI, art. 02, 
alin 03, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul - Modernizare şi asfaltare 
drumuri de interes local în oraşul 
Popeşti Leordeni, cu suma de 1000 
mii lei;  
 
Iniţiatori: 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL  
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor din Popeşti 
Leordeni prin asfaltarea şi 
modernizarea drumurilor locale.  
 
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2211.  Anexa 3 / 15 / 02, titlul VI, art. 02, Se propune suplimentarea sumei Asigurarea posibilităţilor de Se propune respingerea 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1937 -

alin 03, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul - Modernizare şi asfaltare 
drumuri de interes local în satul 
Sindriliţa, comuna Găneasa, cu suma 
de 600 mii lei;  
Iniţiatori: 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL  
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

deplasare a locuitorilor din Popeşti 
Leordeni prin asfaltarea şi 
modernizarea drumurilor locale.  
 
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 

amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2212.  Anexa 3 / 15 / 02, titlul VI, art. 02, Se propune suplimentarea sumei Asigurarea posibilităţilor de Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1938 -

alin 03, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul - Modernizare şi asfaltare 
drumuri de interes local în comuna 
Mogoşoaia, cu suma de 1000 mii lei; 
 
Iniţiatori: 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL  
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

deplasare a locuitorilor din 
Mogoşoaia prin asfaltarea şi 
modernizarea drumurilor comunale. 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 
 

amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1939 -

2213.  Anexa 3 / 15 / 02, titlul VI, art. 02, 
alin. 20, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul - Extindere reţea 
alimentare cu apa  potabila în satele 
Gruiu, Lipia şi Siliştea Snagovului, 
comuna Gruiu, cu suma de 1000 mii 
lei; 
Iniţiatori: 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL  
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL  

Investiţia este necesară pentru a se 
asigura accesul la apă potabilă a 
locuitorilor comunei Gruiu.  
Sursa: bugetul alocat ministerului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1940 -

2214.  Anexa 3 / 15 / 02, titlul VI, art. 02, 
alin. 03, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul – Modernizare şi asfaltare 
drumuri de interes local în comuna 
Chiajna, cu suma de 1000 mii lei;  
Iniţiatori: 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL  
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL  

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor din Chiajna 
prin asfaltarea şi modernizarea 
drumurilor comunale.  
Sursa: bugetul alocat ministerului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1941 -

2215.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 01, 
alin. 32 
Reabilitarea termică a blocurilor 

Se propune alocarea sumei de 37 mii 
lei pentru obiectivul „Expertiză 
tehnică – reabilitarea termică a 
blocurilor de locuinţe”, com. 
Dumbrăveni, jud. Suceava 
 
Senator Varujan Vosganian 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv esenţial pentru dezvoltarea 
comunei şi creşterea confortului 
locuitorilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

2216.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 25 mii 

Obiectiv în continuare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1942 -

lei pentru obiectivul „Modernizare 
drumuri comunale – proiecte tehnice 
şi studii de fezabilitate”, com. 
Dumbrăveni, jud. Suceava 
 
Senator Varujan Vosganian 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2217.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 

Obiectiv în continuare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1943 -

local clasate 
 

clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 122 
mii lei pentru obiectivul „Lucrări de 
amenajare şi balastare drumuri 
comunale”, com. Dumbrăveni, jud. 
Suceava 
 
Senator Varujan Vosganian 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2218.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 20 

Se propune alocarea sumei de 83 mii 
lei pentru obiectivul „Proiecte şi 
materiale – extindere reţea de 
canalizare şi alimentare cu apă”, 
com. Dumbrăveni, jud. Suceava 

Lucrări în continuare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1944 -

Subprogramul privind alimentarea 
cu apă a satelor 
 

 
Senator Varujan Vosganian 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 
 

din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2219.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru „Documentaţii PUG”, 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru derularea unor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1945 -

Grupa 51, art. 02, alin. 05 
Finanţarea elaborării şi/sau 
actualizării planurilor urbanistice 
generale şi a regulamentelor locale 
de urbanism 

comuna Dumbrăveni, jud. Suceava 
 
Senator Varujan Vosganian 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

proiecte locale şi dezvoltarea 
localităţii 

1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

2220.  Anexa 3 /15/02 art. 2 al. 3)   Se propune alocarea sumei de 
400.000 RON pentru reabilitate si 
intretinere drumuri satesti si agricole 
in comuna Pausesti, judetul Valcea 
(lucrare inceputa in 2008 si finantata 
din bugetul local aproximativ 
180.000 RON) 
Initiator:  
Deputat Daniel Chiţoiu 
Grup Parlamentar PNL  

Pentru buna desfasurare a 
activitatilor la nivelul judeţului 
Valcea. 
 
Surse de finanţare: Fondul Special 
de Rezerva al Guvernului 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1946 -

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2221.  Anexa 3 /15/02 art. 2 al. 3) Se propune alocarea sumei de 
934.555 RON pentru reabilitatea DC 
126 Pausesti – Baile Govora (lucrare 
inceputa in anul 2007,  finantata prin 
HG 577/1997 si aflata sub contract 
cu R.A.J.D.P. Valcea). 
Initiator: 
Deputat Daniel Chiţoiu 

Pentru buna desfasurare a 
activitatilor la nivelul judeţului 
Valcea. 
 
Surse de finanţare: : Fondul Special 
de Rezerva al Guvernului 
 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1947 -

Grup Parlamentar PNL  repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2222.  Anexa 3/15/02 – Ministerul Anexa 3/15/02 – Ministerul Acest proiect se află în curs de Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1948 -

Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 350 
mii lei pentru obiectivul „Finalizare 
drumuri comunale – Drum comunal 
Sântioana” com. Mariselu, jud. 
Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1949 -

Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2223.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 550 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
şi asfaltare drum comunal Măgurele 
– Jeica” com. Mariselu, jud. Bistriţa-
Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1950 -

obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2224.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
 
 
Se propune alocarea sumei de 40 mii 
lei pentru obiectivul „Asfaltare 
drumuri comunale” com.Poiana 
Ilvei, jud. Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv în continuare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1951 -

stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2225.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
 
 
Se propune alocarea sumei de 25 mii 
lei pentru obiectivul „Reabilitare şi 
asfaltare drumuri comunale” 
com.Silivaşu de Cîmpie, jud. 
Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv în continuare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1952 -

consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2226.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
 
 
Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
şi asfaltare drumuri comunale” com. 
Spermezeu, jud. Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv în continuare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1953 -

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2227.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
 
 
Se propune alocarea sumei de 850 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
şi asfaltare drumuri comunale 
Umeniş – Sopteriu” com.Urmeniş, 
jud. Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 

Obiectiv în continuare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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- 1954 -

Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2228.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă a satelor 
 

Se propune alocarea sumei de 800 
mii lei pentru obiectivul „Alimentare 
cu apă” com. Poiana Ilvei, jud. 
Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Lucrări în continuare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 



 
 
Nr. 
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- 1955 -

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2229.  Anexa3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Tilul VI-Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02, alin 20.- Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor.  

 

Se propune alocarea sumei de 1.700 
mii lei pentru introducerea sistemului 
de alimentare cu apa si canalizare in 
Comuna Dumbrava, jud Mehedinti. 
 
 
 
Autori: deputat PNL  Viorel 
PALASCA 
Grupul parlamentar PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 



 
 
Nr. 
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- 1956 -

Surse de finanţare:  
 Din bugetul prevăzut pe anul 2010 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2230.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, asfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 



 
 
Nr. 
crt. 
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- 1957 -

Rupea, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2231.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
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- 1958 -

Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Ormenis, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2232.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, asfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
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- 1959 -

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Augustin, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2233.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, asfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1960 -

alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Ungra, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

civilizate. prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2234.  Anexa 3/15/02 – Ministerul Anexa 3/15/02 – Ministerul Acest proiect este necesar pentru Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1961 -

Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Jibert, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

realizarea investiţiei, asfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1962 -

Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2235.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Hoghiz, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, asfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1963 -

obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2236.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Parau, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, asfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1964 -

stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2237.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Soars, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, asfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1965 -

consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2238.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Cincu, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, asfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1966 -

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2239.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Crizbav, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, asfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1967 -

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2240.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Ticus, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, asfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1968 -

Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2241.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, asfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1969 -

Ticus, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2242.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă a satelor 
 

Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Alimentare 
cu apă, canalizare” com. Maierus, 
jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1970 -

2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2243.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă a satelor 

Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Alimentare 
cu apă, canalizare” com. Cata, jud. 
Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Deputat Eugen Nicolăescu 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică exact sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1971 -

 Grupurile parlamentare reunite PNL o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2244.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 

Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Alimentare 
cu apă” sat Vladeni, com. 
Dumbravita, jud. Brasov  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică exact sursa de 
finanţare, ca atare contravine 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1972 -

alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă a satelor 
 

 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2245.  Anexa 3/15/02 Se propune alocarea sumei de  1.076, Suma solicitată este necesară pentru Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1973 -

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

652 mii lei pentru construcţia de 
locuinţe sociale ( 35 de apartamente) 
în Municipiul Topliţa, str. Târgului, 
Jud. Harghita  
 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

finalzarea acestui obiectiv de 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Reginale şi Turismului pe anul 
2010 

amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Programul pentru construcţii 
de locuinţe şi săli de sport se 
finantează din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale si Turismului. Suma 
prevăzuta pentru anul 2010 la 
programul pentru constructii 
locuinţe şi sali de sport este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

2246.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Titlul VI  Transferuri între unităţi 
ale administraţie publice 
Art. 02, alin. 04 
Programul pentru   construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune alocarea sumei de 849 
mii lei  pentru construcţia de locuinţe 
sociale în municipiul Topliţa, str. 
Corbului, Jud. Harghita. 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Programul pentru construcţii 
de locuinţe şi săli de sport se 
finantează din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale si Turismului. Suma 
prevăzuta pentru anul 2010 la 
programul pentru constructii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1974 -

locuinţe şi sali de sport este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

2247.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Titlul VI  Transferuri între unităţi 
ale administraţie publice 
Art. 02, alin. 04 
Programul pentru   construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune alocarea sumei de 2.544 
mii lei   pentru construcţia de 
locuinţe sociale în municipiul 
Topliţa, str. V. Babeş,  Jud. Harghita. 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Programul pentru construcţii 
de locuinţe şi săli de sport se 
finantează din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale si Turismului. Suma 
prevăzuta pentru anul 2010 la 
programul pentru constructii 
locuinţe şi sali de sport este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

2248.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 01, 
alin. 32 
 Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul : 
Reabilitarea termica a cladirilor de 
pe  DN 1, Municipiul Fagaras cu 
suma 8.600 mii lei  
 

Municipalitatea isi doreste includerea 
Municipiului Fagaras cu blocurile de 
locuinte aflate pe artera principala din 
municipiu in Programul de Reabilitare 
Termica a Locuintelor. 
Mentionam ca pe toata lungimea 
arterei principale, 3,5 km, se afla un 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 



 
 
Nr. 
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- 1975 -

Iniţiatori, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

numar de 37 blocuri, cu regim de 
inaltime P+4, respectiv 1.263 
apartamente. 
Numarul de locuitori din aceasta 
zona este 2.461. 
Valoarea estimata necesara pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
este de 8.600.000 lei pentru lucrari, 
la care se adauga auditul termic al 
cladirilor si proiectarea. 
Sursa: bugetul alocat ministerului 

respective  
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

2249.  Anexa 3/15/02 Titlul 6 Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice Art 02 alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 1.600 
mii lei pentru reabilitarea străzii 
Boianului, în oraşul Drăgăneşti – Olt, 
judeţul Olt. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe 
anul 2010. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2250.  Anexa 3/15/02 Titlul 6 Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice Art 02 alin 03 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de de 
3.500 mii lei  pentru reabilitarea 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 



 
 
Nr. 
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- 1976 -

Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

străzii Oltului din oraşul Drăgăneşti 
– Olt, judeţul Olt. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

pericol siguranţa circulaţiei.  
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe 
anul 2010. 

finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2251.  Anexa 3/15/02 Titlul 6 Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice Art 02 alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 1.000 
mii lei  pentru reabilitarea străzii 
Grădinari din oraşul Drăgăneşti – 
Olt, judeţul Olt. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe 
anul 2010. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2252.  Anexa 3/15/02 Titlul 6 Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

Pozitia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de  7.337 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 



 
 
Nr. 
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- 1977 -

publice Art 02 alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

mii lei pentru modernizarea şi 
reabilitarea Bdul Muncii, în oraşul 
Scorniceşti, judeţul Olt  
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe 
anul 2010. 
 
 

1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2253.  Anexa 3/15/02 Titlul 6 Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice Art 02 alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 1.200 
mii lei  pentru reabilitarea străzii 
Comanencelor din oraşul Drăgăneşti 
– Olt, judeţul Olt. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe 
anul 2010. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2254.  Anexa 3/15/02 Titlul 6 Transferuri Poziţia 30 Olt Starea precară a drumului Se propune respingerea 
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- 1978 -

între unităţi ale administraţiei 
publice Art 02 alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune alocarea sumei de 
400.000 lei  pentru reabilitarea 
străzilor Eroilor şi Zorilor din oraşul 
Drăgăneşti – Olt, judeţul Olt. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe 
anul 2010. 
 

amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

2255.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02 alin 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei de 4.000 
mii lei., in vederea realizarii 
obiectivului ,,Alimentare cu apa 
comuna Sercaia” in Comuna Sercaia 
, judeţul Brasov 
Iniţiatori, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 

rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 

 
Sursa : Bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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- 1979 -

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2256.  Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 100 mii lei, pentru  reabilitarea 
drumurilor comunale din comuna 
Folteşti, Judeţul Galaţi 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1980 -

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2257.  Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 80 mii lei, pentru reabilitarea 
drumului comunal DC-83, sat  
Negrileşti, Judeţul Galaţi 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

La momentul actual  drumul  
comunal DC 83 din satul Negrilesti 
are o stare precară, fapt care 
îngreunează circulaţia 
automobilelor şi pune în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice.   
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1981 -

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2258.  Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 1000 mii lei, pentru reabilitarea 
străzilor din comuna Negrileşti, 
Judeţul Galaţi 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a străzilor 
comunale  îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice.  
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1982 -

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2259.  Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 
02, alin 03 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului Subprogramul 
privind pietruirea, 
reabilitarea,modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 300 mii lei pentru pietruirea 
drumului, strada Valea lui 
Manolache, 1 km, Odaia Manolache, 
Comuna Vînători, Judeţul Galaţi 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor   
publice  îngreunează mult 
deplasarea pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1983 -

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2260.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 
02, alin 03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea,modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 1100 mii lei pentru reabilitare 
drumului 3 DCA , comuna Vinatori, 
Sat Costi, Judeţul Galaţi 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor   
publice  îngreunează mult 
deplasarea pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
Tocmai de aceea este necesară 
reabilitarea drumului 3 DCA  din  
satul Costi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1984 -

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2261.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, 
reabilitarea,modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 2100 mii lei, pentru înfiinţare  
drumuri comunale în comuna 
Şendreni, Judeţul Galaţi. 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară a unor drumuri din 
comuna Şendreni  ingreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1985 -

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2262.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, 
reabilitarea,modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 2500 mii lei, pentru realizare 
şanţurilor dalate pe drumurile 
comunale din comuna  Cuza – Vodă, 
Judeţul Galaţi 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară a unor drumuri din 
comuna ingreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1986 -

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2263.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, 
reabilitarea,modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 2000 mii lei, pentru realizarea 
unui  strat asfaltic pe drumurile 
comunale din comuna Cuza – Vodă, 
Judeţul Galaţi 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară a drumrilor 
comunale DCP2 si DCP3  
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor şi deplasarea 
pietonilor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1987 -

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2264.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, art 
02, alin 03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea,modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei 5900 mii 
lei, pentru modernizarea DC 72 (5.2 
km) comuna Nicoreşti, Judeţul 
Galaţi. 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Proiectul are realizat documentatia 
pentru studiul de fezabilitate. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1988 -

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2265.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, 
reabilitarea,modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 1000 mii lei, pentru pietruirea 
drumurilor intravilan nou în comuna 
Cuza – Vodă, Judeţul Galaţi. 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară a drumurilor din 
comuna Cuza – Voda  îngreunează 
mult circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1989 -

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2266.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, 
reabilitarea,modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei de 350 
mii lei pentru întreţinere drumuri 
comunale (completarea stratului de 
suport prin împietruire ) pe o  
lungime de 2570 m in comuna 
Oancea,Judetul Galati. 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară a drumurilor din 
comună îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1990 -

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2267.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, 
reabilitarea,modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei 5200 mii 
lei, pentru reabilitare drum sătesc 
671 comuna Nicoreşti , Judeţul 
Galaţi. 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Proiectul are realizat documentatia 
pentru studiul de fezabilitate. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1991 -

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2268.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, 
reabilitarea,modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei de 3150  
mii lei pentru amenajarea şi 
modernizarea drumuri comunale, 
comuna Suhurlui, Judeţul Galaţi. 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1992 -

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2269.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, 
reabilitarea,modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei de 920 
mii lei pentru reabilitarea drumului 
de centură în comuna Braniştea, 
Judeţul Galaţi 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice.  
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1993 -

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2270.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, 
reabilitarea,modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarae sumei de 1780 
mii lei pentru modernizarea reţelei 
stardale, în comuna Nicoreşti, 
Judeţul Galaţi 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor   
publice  îngreunează mult 
deplasarea pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1994 -

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2271.  Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea sumei  de 3400 
mii lei pentru reabilitarea drumului 
DC 79 Sat Ungureni, comuna 
Munteni , Judeţul Galaţi 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

La momentul actual DC 79 – 
comuna Munteni este aproape 
impracticabil, fapt care îngreunează 
circulaţia automobilelor şi pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.   
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1995 -

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2272.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, alin 20, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 2700 mii lei, pentru construirea 
unei retele de alimentare cu apă Sat 
Brătuleşti şi Blinzi în comuna Corod, 
Judeţul Galaţi. 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale. Dat fiind importanţa vitală 
pe care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1996 -

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2273.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, alin 20, 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apa a satelor 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 130 mii lei, pentru realizarea 
sistemului public de alimentare cu 
apa şi canalizare, Sat Cărăpceşti, 
comuna Corod, Judeţul Galaţi. 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodariilor conditii de viata mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
alimentare cu apa si canalizare. 
Suma alocata este pentru faza de 
proiectare. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1997 -

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2274.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, alin 20, 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apa a satelor 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 3500 mii lei, pentru  realizarea 
sistemului public de alimentare cu 
apa şi canalizare, Sat Cărăpceşti, 
comuna Corod, Judeţul Galaţi 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodariilor conditii de viata mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
alimentare cu apa si canalizare. 
Suma alocata este pentru faza de 
execuţie. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1998 -

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2275.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, alin 20, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de  200 mii lei, pentru modernizarea 
alimentarii cu apă in satul Stoicani, 
comuna Folteşti, Judeţul Galaţi. 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodariilor conditii de viata mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
alimentare cu apa si canalizare 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 1999 -

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2276.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, alin 20, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 1200 mii lei pentru finalizarea 
investiţie ”Construcţie alimentare cu 
apă” comuna Vlădeşti, Judeţul 
Galaţi. 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2000 -

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2277.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, alin 20, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 700 mii lei pentru a alimentarea 
cu apă in satul Vinatori, comuna 
Vanatori, Judeţul Galaţi 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure dăriilor 
calitatea necesară de apă la 
standarde de calitate 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2001 -

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2278.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, alin 20, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei 700 mii 
lei, pentru alimentarea cu apă în satul 
Dobrineşti, comuna Nicoreşti, 
Judeţul Galaţi 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2002 -

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2279.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, alin 20, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 2000 mii lei pentru alimentarae cu 
apă, sat Ionăşeşti, Comuna Nicoreşti, 
Judeţul Galaţi 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2003 -

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2280.  Anexa 3/15/02, Titlul 6 Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice Art 02 alin 04 Programul 
pentru construcţii de locuinţe şi săli 
de sport 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 337 
mii lei pentru proiectarea execuţiei 
utilităţilor pentru sala de sport din 
comuna Potcoava, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sala de sport existentă nu oferă 
condiţii adecvate desfăşurării 
activităţile sportive. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2004 -

globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2281.  Anexa 3/15/02, Titlul 6 Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice Art 02 alin 04 Programul 
pentru construcţii de locuinţe şi săli 
de sport 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
119.000 lei pentru  asigurarea de 
utilităţi pentru un bloc ANL, în 
comuna Potcoava, judeţul Olt. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Necesitatea finalizării lucrarilor de 
constructie a blocului ANL. 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2282.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 

Art. 02, Alin 03  Subprogramul 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
3973 mii lei pentru obiectivul 
„Pietruire strazi” in satele Ceamurlia 
de Sus, Panduru, si Caugagia, 
apartinand comunei Baia, jud. Tulcea 
 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2005 -

privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Autori:  
Deputat PNL Popa Octavian 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 

2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2283.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 

Art. 02, Alin 03  Subprogramul 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
250 mii lei pentru obiectivul 
„Reabilitare strazi” Comuna 
Mahmudia. Jud. Tulcea 
Autori:  
Deputat PNL Popa Octavian 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2006 -

privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 

2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2284.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 03   

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
100 mii lei pentru obiectivul 
„Pietruire drumurilor comunale, 
Comuna Nalbant, jud. Tulcea 
 
Autori:  

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2007 -

Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Deputat PNL Popa Octavian 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 

2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2285.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 03  

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
4345 mii lei parte cofinantare pentru 
obiectivul „Reabilitare si 
modernizare drumuri” in Comuna 
Turcoaia, jud. Tulcea 
 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2008 -

Subprogramul privind pietruirea,  
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Autori:  
Deputat PNL Popa Octavian 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 

2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2286.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 03  

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
4345 mii lei parte cofinantare pentru 
obiectivul „Reabilitare si 
modernizare drum comunal DC50 
Turcoaia Pecineaga”, jud. Tulcea 
 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2009 -

Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Autori:  
Deputat PNL Popa Octavian 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 

2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2287.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 03  

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
100 mii lei pentru obiectivul 
„Reabilitare si modernizare drum 
comuna Horia”, jud. Tulcea 
 
Autori:  

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2010 -

Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Deputat PNL Popa Octavian 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 

2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2288.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 04   

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
200 mii lei pentru obiectivul „Dotare 
utilitati Sala de Sport” comuna Baia, 
jud. Tulcea 
 
Autori:  

Dotarea cu utilitati a acestei săli de 
sport este esentiala pentru o buna 
desfasurare a activitatilor tinerilor 
in conditii de igiena si curatenie. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2011 -

Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 

Deputat PNL Popa Octavian 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Regionale 2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2289.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 04  

 
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
2000 mii lei pentru construire Sala 
de Sport, com. Turcoaia, jud. Tulcea  
 
Autori:  
Deputat PNL Popa Octavian 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Construcţia acestei săli de sport 
este oportună pentru ca tinerii din 
localitate să desfăşoare activitati 
sportive in conditii optime de 
siguranţă 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2012 -

constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2290.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 04   
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea,  cu suma de 
800 mii lei pentru obiectivul 
„Amenajare Sala de Sport 
multifunctionala” Comuna 
Mahmudia, jud. Tulcea 
 
Autori:  
Deputat PNL Popa Octavian 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Amenajarea acestei săli de sport 
este oportună pentru ca tinerii din 
localitate să desfăşoare activitati 
sportive in conditii optime de 
siguranţă 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2013 -

4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2291.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02 Alin 20  

Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
3996 mii lei pentru obiectivul 
„Reabilitare si extindere alimentare 
cu apa in localitatile Mircea Voda si 
General Praporgescu apartinand 
Comunei Cerna”, jud. Tulcea 
 
Autori:  
Deputat PNL Popa Octavian 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesare introducerea 
sistemului de canalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2014 -

obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2292.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 20  

 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
300 mii lei pentru obiectivul 
„Imbunatatirea sistemului public de 
alimentare cu apa in Comuna Cerna”, 
jud. Tulcea 
 
Autori:  
Deputat PNL Popa Octavian 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesare imbunatatirea 
sistemului de canalizare al 
comunei. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2015 -

obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2293.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 20   
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea nr. crt. 38, cu 
suma de 173 mii lei pentru obiectivul 
„Extinderea retelei de alimentare cu 
apa”, Comuna Turcoaia, jud. Tulcea 
 
Autori:  
Deputat PNL Popa Octavian 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesara extinderea retelei 
cu apa. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2016 -

obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2294.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 20  

Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 20 
mii lei pentru obiectivul „Alimentare 
cu apa” Sat Floresti, Comuna Horia, 
jud. Tulcea 
 
Autori:  
Deputat PNL Popa Octavian 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesara racordarea 
cetatenilor la reteaua de apa 
potabila. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 



 
 
Nr. 
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- 2017 -

obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2295.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 20  

 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
150 mii lei pentru obiectivul 
„Alimentare cu apa” Sat Caugagia, 
Comuna Baia, jud. Tulcea 
 
Autori:  
Deputat PNL Popa Octavian 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesara racordarea 
cetatenilor la reteaua de apa 
potabila. 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 



 
 
Nr. 
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- 2018 -

obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2296.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 03   

Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
3045 mii lei pentru obiectivul 
„Pietruire şi asfaltare drumul 
comunal Mihail Kogălniceanu – 
Rândunica”, jud. Tulcea 
Autori: deputat PNL Octavian Popa 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice.  
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2019 -

obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2297.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/02, Titlul 6 – transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, Art 01, alin 32 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
 
Se propune alocarea sumei de 
4.400.000 lei pentru obiectivul 
„Reabilitare termică 9 blocuri 
locuinţe”, oraş Bumbeşti-Jiu, jud. 
Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sumă solicitată pentru finalizare 
asigurare cofinanţare. În derulare 
achiziţiile de lucrări pentru bloc. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

2298.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/02, Titlul 6 – transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, 
Art. 02, alin. 20, Subprograme 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea cu suma de 
400.000 lei pentru obiectivul 
„Alimentare cu apă sat Pojogeni”, 
oraş Târgu Cărbuneşti, jud. Gorj 
 
Autori: 

Investiţia „Alimentare cu apă sat 
Pojogeni” este o lucrare cu 
finanţare CNI şi Consiliul local Tg. 
Cărbuneşti, lucrarea este deja 
licitată cu data de finalizare an 
2010 iar contribuţia bugetului local 
al oraşului Tg. Cărbuneşti este de 
400.000. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
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- 2020 -

Deputat PNL - Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2299.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/02, Titlul 6 – transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, 
Art. 02, alin. 20, Subprograme 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 
1.932.941 lei pentru obiectivul 
„Alimentare cu  
apă sat Drăguţeşti”, jud. Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2021 -

Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Regionale şi Turismului 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2300.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/02, Titlul 6 – transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice. 
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune  alocarea  sumei de 
10.500.000 lei  pentru proiectul 
integrat în cadrul Programului 
Naţional de Dezvoltare Rurală, 
Măsura 322 – Renovarea şi 
dezvoltarea satelor în comuna 
Samarineşti, jud. Gorj 

Aceste acţiuni s-au stabilit avându-
se în vedere calitatea apei potabile, 
care are un conţinut ridicat de nitriţi 
şi nitraţi, drumurile care fac 
legătura cu D.J. 671B s-au 
deteriorat, pierderea unor valori 
culturale tradiţionale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Obiectivul poate fi finanţat 
din fonduri externe 
nerambursabile postaderare, 
respectiv FEADR, PNDR, 
Măsura 322., aceste sume fiind 
cuprinse în bugetul Ministerului 
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Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 
2. Cofinanţarea aferentă 
cheltuielilor eligibile precum şi 
cheltuielile neeligibile sunt în 
sarcina beneficiarului 
proiectului; 
3. Pentru finanţarea obiectivului 
este necesară elaborarea, 
depunerea, şi aprobarea unui 
proiect eligibil, ulterior se va 
încheia un contract de finanţare 

2301.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/02, Titlul 6 – transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, 
Art. 02, alin. 20, Subprograme 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de  
500.000 lei pentru  obiectivul 
„Realizare  reţea de alimentare cu 
apă în satul Boca”, comuna 
Samarineşti, jud. Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2302.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
dezvoltarii regionale si Turismului 
Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02 alin 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei de  104,5 
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului „Alimentare cu apă”,  in 
comuna Danicei, judeţul Valcea.  
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului dezvoltarii regionale si 
Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2303.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
dezvoltarii regionale si Turismului 
Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02 alin 04 – Programul privind 
construirea de locuinte si sali de 
sport  
 

Se propune alocarea sumei de 160 
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului ,,Construire sala sport” 
oras Brezoi, judeţul Valcea. 
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa 
Bugetul Ministerului dezvoltarii 
regionale si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
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4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2304.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
dezvoltarii regionale si Turismului 
Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02 alin 04 – Programul privind 
construirea de locuinte si sali de 
sport  
 

Se propune alocarea sumei suma de 
100 mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului ,,Construire sala sport” 
in comuna Budesti, Judetul Valcea. 
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa  
Bugetul Ministerului dezvoltarii 
regionale si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2305.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
dezvoltarii regionale si Turismului 

Pozitia 40, Judetul Valcea
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
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Cod Obiectiv  23 - Programul 
Construire Asezaminte Culturale 

Se propune alocarea sumei de 1000 
mii lei., in vederea realizarii 
obiectivului ,,Reabilitare camin 
cultural si sediu primarie” comuna 
Zatreni judeţul Valcea 
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
 
Sursa  
Bugetul Ministerul dezvoltarii 
regionale si Turismului 
 
 

1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2306.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
dezvoltarii regionale si Turismului 
Cod Obiectiv  23 - Programul 
Construire Asezaminte Culturale
  

Pozitia 40, Judetul Valcea
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei., in vederea realizarii 
obiectivului,,Reabilitare camin 
cultural” comuna Mitrofani, judeţul 
Valcea 
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa  
Bugetul Ministerul dezvoltarii 
regionale si Turismului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
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PNL ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2307.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
dezvoltarii regionale si Turismului 
Cod Obiectiv  23 - Programul 
Construire Asezaminte Culturale 

Pozitia 40, Judetul Valcea
 
Se propune alocarea sumei de 250 
mii lei., in vederea realizarii 
obiectivului ,,Reabilitare camin 
cultural” comuna Sinesti, judeţul 
Valcea 
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
 
Sursa  
Bugetul Ministerul dezvoltarii 
regionale si Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
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Patrimoniului Naţional. 
2308.  Anexa 3/15/02 Ministerul 

dezvoltarii regionale si Turismului 
Cod Obiectiv  23 - Programul 
Construire Asezaminte Culturale
  

 
Pozitia 40, Judetul Valcea

 
Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului ,,Reabilitare camin 
cultural” comuna Stanesti, judeţul 
Valcea. 
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
 
Sursa  
Bugetul Ministerul dezvoltarii 
regionale si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2309.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02 alin 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei., in vederea realizarii 
obiectivului ,,Extindere retea apa 
Valea Macesului” in comuna 
Voineasa, judeţul Valcea. 
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2310.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
dezvoltarii regionale si Turismului 
Cod Obiectiv  23 - Programul 
Construire Asezaminte Culturale 

Pozitia 40, Judetul Valcea
Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului ,, ,,Reabilitare camin 
cultural” comuna Alunu , judeţul 
Valcea. 
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa  
Bugetul Ministerul dezvoltarii 
regionale si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional.  

2311.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
dezvoltarii regionale si Turismului 
Cod Obiectiv  23 - Programul 

Se propune alocarea sumei 250  de 
mii lei in vederea realizarii 
obiectivului ,, Reabilitare camin 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2030 -

Construire Asezaminte Culturale cultural Stoenesti” comuna 
Berislavesti,  jud. Valcea 
 
Autori 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa  
Bugetul Ministerul dezvoltarii 
regionale si Turismului 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2312.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 
Cap 7001, Titlul 51, art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabi- litarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei de 
500.000 mii lei 
 
Autori: deputat PNL Lucia Ana 
VARGA 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare de la 321.000 mii la 
500.000 mii datorita importantei 
deosebite a acestui subprogram, cu 
mentiunea ca nici sumele alocate in 
anul 2009 nu au fost suficiente, cu 
atat mai putin vor fi suficiente 
sumele propuse care prevad o 
scadere de 10,93% fata de anul 
precedent. 
 
Sursa de de finantare propusa este: 
Fondul de rezerva la dispozitia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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Guvernului în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei  

2313.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 
Cap 7001, Titlul 51, art 02, alin 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apa a satelor 
 

Se propune alocarea sumei de 
250.000 mii lei 
 
Autori: deputat PNL Lucia Ana 
VARGA 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare de la 100.000 mii la 
250.000 mii deoarece scaderea de 
61,26% fata de anul precedent va 
conduce la neindeplinirea 
obligatiilor asumate prin tratatul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
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Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

aderare in ceea ce priveste 
alimentarea cu apa a populatiei, 
neputandu-se indeplini tintele 
intermediare prevazute pentru anul 
2010. 
 
Sursa de de finantare propusa este: 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
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suma de 100,0 mil lei.  
2314.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 
Anexa 3/15 
Cap 7001, Titlul 65, art 02, 
Cheltuieli aferente programelor cu 
finantare rambursabila 

Se propune alocarea sumei de 
250.000 mii  lei 
 
Autori: deputat PNL Lucia Ana 
VARGA 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare de la 172.310 mii la 
250.000 mii deoarece scaderea de 
59,41% fata de anul precedent va 
conduce la neindeplinirea 
obligatiilor asumate prin tratatul de 
aderare . 
 
Sursa de de finantare propusa este: 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.   

2315.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
dezvoltarii regionale si Turismului 
Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 01 alin 32 – Reabilitarea 
termica a cladirilor de locuit 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 30.000 mii lei a bugetului 
Ministerului dezvoltarii regionale si 
Turismului, Titlul VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei publice 
Art. 01 alin 32 – Reabilitarea termica 
a cladirilor de locuit 
 
Autori 
Deputat PNL Cornel PIEPTEA 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare cu 20% datorita 
importantei deosebite a acestui 
program, cu mentiunea ca nici 
sumele alocate in anul 2009 nu au 
fost suficiente, cu atat mai putin vor 
fi suficiente sumele propuse care 
prevad o scadere de 6,25% fata de 
anul precedent. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului dezvoltarii regionale si 
Turismului.  
Capitolul 8701 Promovarea 
potentialului turistic promovare a 
vanzarilor la nivel national si 
regional 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
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la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

2316.  Anexa 3/15/02 Titlul VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02 alin 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a 
satelor. 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 1800 
mii lei., in vederea realizarii 
obiectivului ,,Aducţiune cu apa 
comuna Sercaia” in Comuna Şinca , 
judeţul Brasov 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL,  Gheorghe Gabor  
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare ale PNL 

Investiţia este începută în 1999 şi 
realizată în procent de 95%. 
Bugetul local nu poate susţine 
finalizarea lucrărilor 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2035 -

Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2317.  Anexa 3/15/02 titlul VI cap 87.01 
Promovarea potentialului turistic 
promovare a vanzarilor la nivel 
national si regional. 
 Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul:  
„Reconstrucţie ecologică a 
Rezervaţiei Naturale Dumbrava 
Vadului Şercaia” cu suma de 300 mii 
lei. 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL,  Gheorghe Gabor  
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare ale PNL 
 

Rezervaţia Naturală  Dumbrava 
Vadului aduce comunei Şercaia 
potenţial în dezvoltarea turismului 
rural. 
Bugetul local nu poate susţine 
această investiţie. 
 
Sursa de finanţare: Anexa 
3/15/02 titlul VI capitol 87.01. 
Promovarea potentialului turistic 
promovare a vanzarilor la nivel 
national si regional. 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

2318.  Anexa 3/15/02 titlul art. 02, alin. 03 
 Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Turismului 
 

pentru obiectivul:  
„Reabilitarea drumului   comunal -   
Ucea de Jos  -Corbi”  cu  suma de  
60 mii  lei. 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL,  Gheorghe Gabor  
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare ale PNL  

si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
În prezent este realizat studiu de 
fezabilitate pentru acest obiectiv 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2319.  Anexa 3/15/02 titlul art. 02, alin. 21 
Obiective de investiţii în turism, 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 

Sursa de finanţare: Anexa 
3/15/02 titlul VI capitol 87.01. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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 Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 

pentru obiectivul:  
"Reabilitare si extinderea 
infrastructurii turistice in Orasul 
Rupea - Cetatea Rupea", judeţul 
Braşov, cu suma  1.325 mii lei 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL,  Gheorghe Gabor  
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare ale PNL 

Promovarea potentialului turistic 
promovare a vanzarilor la nivel 
national si regional. 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

 

1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

2320.  Anexa 3/15/02 titlul art. 02, alin. 03 
 Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul:  
„Modernizare drum comunal DC 49 
Buzaiel-Vama Buzaului”, judeţul 
Braşov, cu suma 3.200 mii lei. 

Sursa de finanţare: Anexa 
3/15/02 bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
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Iniţiatori: 
Deputat PNL,  Gheorghe Gabor  
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare ale PNL 
 

se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2321.  Anexa nr. 3/15/02 , Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Titlul VI, Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art 2, alin 4- Program 
construcţii locuinţe şi săli de sport 

Se propune alocarea a  282 mi lei 
pentru finalizarea locuinţelor sociale 
în loc Poiana Codrului, jud Satu 
Mare 
Autor: Deputat PNL Buda Viorel 
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 

Suma este necesară pentru 
cofinanţare, pentru terminarea 
execuţie lucrărilor începute prin 
Programul construcţiilor de 
locuinţe sociale. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
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 Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

pe anul 2010, Anexa nr. 3/15/02, 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

se finanţeze lucrările respective 
2. Programul pentru construcţii 
de locuinţe şi săli de sport se 
finantează din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale si Turismului. Suma 
prevăzuta pentru anul 2010 la 
programul pentru constructii 
locuinţe şi sali de sport este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

2322.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor. 
 

Se propune  alocarea unei sume de 
către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, prin 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă a satelor, pentru următoarul 
obiectiv de investiţii: 
- Finalizare lucrare alimentare cu 
apă, comuna Benesat, judeţul Sălaj, 
cu suma de 250 mii RON. 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Această sursă este necesară pentru 
finalizarea obiectivului de investiţii.
 
 
 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2323.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  Anexa 3/15/02, cap 
5001, grupa 51, art 02, alin 04  
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 
 

Se propune alocarea sumei de 1.000 
mii lei pentru Construire Sala Sport 
în comuna Băleşti, judeţul Vrancea. 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unei săli sportive, 
amenajate şi dotate corespunzător, 
care să asigure condiţiile optime şi 
mai ales  siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
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naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2324.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  Anexa 3/15/02, cap 
5001, grupa 51, art 02, alin 04  
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 
 

Se propune alocarea sumei de 
11.147,35 mii lei pentru Locuinţe 
sociale 40 apartamente Str. Doinei în 
comuna Mărăşeşti, judeţul Vrancea. 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Asigurarea fondului de locuinţe, 
necesar în special persoanelor 
defavorizate care nu-şi pot 
achiziţiona un imobil, mai ales 
acum în perioadă de criză. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Programul pentru construcţii 
de locuinţe şi săli de sport se 
finantează din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale si Turismului. Suma 
prevăzuta pentru anul 2010 la 
programul pentru constructii 
locuinţe şi sali de sport este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
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publice locale. 
2325.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului  Anexa 3/15/02, cap 
5001, grupa 51, art 02, alin 04  
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 
 

Se propune alocarea sumei de 3.000 
mii lei pentru Construire Sala Sport 
în comuna Chiojdeni, judeţul 
Vrancea. 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unei săli sportive, 
amenajate şi dotate corespunzător, 
care să asigure condiţiile optime şi 
mai ales  siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2326.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  Anexa 3/15/02, cap 
5001, grupa 51, art 02, alin 04  
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 
 

Se propune alocarea sumei de 561 
mii lei pentru Amenajare teren de 
sport şi joacă, comuna Jitia, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unui teren de sport  
amenajat  şi dotat corespunzător, 
care să asigure condiţiile optime şi 
mai ales  siguranţa necesară în 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

desfăşurarea activităţilor sportive în 
echipă   şi/sau  pentru 
antrenamentul individual 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
2. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
3. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

2327.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  Anexa 3/15/02, cap 
5001, grupa 51, art 02, alin 04  
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 
 

Se propune alocarea sumei de 1.840 
mii lei pentru Sala de Sport, comuna 
Slobozia Bradului, judeţul Vrancea. 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unei săli sportive, 
amenajate şi dotate corespunzător, 
care să asigure condiţiile optime şi 
mai ales  siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
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2328.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 20  Subprogramul 
privind alimentarea cu apa 
a satelor  
 

Se propune alocarea sumei de 2.324 
mii lei pentru Alimentare cu apă 
Satul Titila şi suplimentarea Sursa 
Satul Răchitasu în comuna 
Andreiaşu de Jos, judeţul Vrancea. 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
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2329.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  Anexa 3/15/02, cap 
5001, grupa 51, art 02, alin 20  
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor  
 

Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru Alimentarea cu apă în 
comuna Băleşti, judeţul Vrancea. 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
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2330.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  Anexa 3/15/02, cap 
5001, grupa 51, art 02, alin 20  
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor  
 

Se propune alocarea sumei de 
5668,55 mii lei pentru Alimentare cu 
apă în comuna Broşteni, judeţul 
Vrancea. 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
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2331.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  Anexa 3/15/02, cap 
5001, grupa 51, art 02, alin 20  
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor  
 

Se propune alocarea sumei de 2.300 
mii lei pentru Alimentarea cu apă în 
comuna Chiojdeni, judeţul Vrancea. 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
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2332.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului  Anexa 3/15/02, cap 
5001, grupa 51, art 02, alin 20  
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor  
 

Se propune alocarea sumei de 482 
mii lei pentru Reabilitare şi extindere 
reţea de alimentare cu apa în satul 
Cerbu, comuna Jitia, judeţul 
Vrancea. 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2333.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa 3/15/02, cap 
5001, grupa 51, art 02, alin 20  
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor  
 

Se propune alocarea sumei de 70 mii 
lei pentru Reabilitare şi Modernizare 
Alimentare cu apă, comuna 
Homocea, judeţul Vrancea. 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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2334.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa 3/15/02, cap 
5001, grupa 51, art 02, alin 20  
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor  
 

Se propune alocarea sumei de 49 mii 
lei pentru Alimentarea cu apă în 
comuna Mera, judeţul Vrancea. 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
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2335.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa 3/15/02, cap 
5001, grupa 51, art 02, alin 20  
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor  
 

Se propune alocarea sumei de 150 
mii lei pentru Finalizare investiţie 
extindere şi modernizare alimentare 
cu apă în comuna Moviliţa, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2336.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa 3/15/02, cap 
5001, grupa 51, art 02, alin 20  
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor  
 

Se propune alocarea sumei de 80 mii 
lei pentru Alimentare cu apă, comuna 
Vizantea-Livezi, judeţul Vrancea. 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2337.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea sumei de 6.000 
mii lei pentru Reabilitare drum de 
interes local în comuna Chiojdeni, 
judeţul Vrancea. 
 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2052 -

Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2338.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, 
reabilitarea,modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei de 
5233,34 mii lei pentru Modernizare 
drumuri vicinale şi uliţe în 
intravilanul comunei, în comuna 
Broşteni, judeţul Vrancea. 
 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2053 -

Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2339.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea sumei de 3.800 
mii lei pentru drumuri calamitate în 
comuna Dumitreşti, judeţul Vrancea. 
 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 

Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2054 -

Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2340.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea sumei de 2.288 
mii lei pentru Modernizare DC 133, 
comuna Jariştea, judeţul Vrancea. 
 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2055 -

Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2341.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea sumei de 450 
mii lei pentru Reabilitare drumuri de 
interes local, comuna Jitia, judeţul 
Vrancea. 
 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2056 -

Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2342.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea sumei de 735 
mii lei pentru Reparaţie capitală 
drum comunal DC 94 Reghiu-Răiuţi-
Pod,  comuna Reghiu, judeţul 
Vrancea. 
 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2057 -

Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2343.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea sumei de 815 
mii lei pentru Reparaţie capitală 
drum comunal DC 112 Andreiaşu –
Ursoaia-pod,  comuna Reghiu, 
judeţul Vrancea. 
 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2058 -

Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2344.  Anexa 3/ 15/ Capitol 7001/ 
Subcapitol 03/ Paragraf 01/ Grupa 
71/ Titlul XII/ Articol 01/ Alineat 
01 

Proiect Casa Verde, Haţeg, judeţul 
Hunedoara 
  in suma de 233,07 mii lei 
 
Initiatori deputat Ioan Timis, PNL, 
deputat Eugen Nicolăescu, PNL, 
Grupurile parlamentare ale PNL 

Sursa de finantare: Administratia 
Prezidentiala 
Grupa 20, Titlul II, Articol 01, 
Alineat 09 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2345.  Capitol 8401/ Subcapitol 03/ 
Paragraf 03/ Grupa 71/ Titlul XII/ 
Articol 01/ Alineat 30 
 
Anexa 3/15/02/ art. 02, alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Reabilitarea si modernizarea retelei 
de strazi urbane in orasul Hateg nr. 
4141/ 12.06.2009 , judeţul 
Hunedoara 
in suma de 4.000 mii lei 
 

Reabilitarea este necesara 
deoarecein ultimii ani au existat 
investitii majore in retelele de 
alimentare cu apa si canalizare  ale 
orasului, fapt ce a condus la o 
degradare majora a retelei de strazi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2059 -

Turismului Initiatori deputat Ioan Timis, PNL, 
deputat Eugen Nicolăescu, PNL, 
Grupurile parlamentare ale PNL 

urbane. 
Sursa de finantare: Secretariatul 
General al Guvernului 
Grupa 10, Titlul I, Articol 01, 
Alineat 01 

Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2346.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea sumei de 2.000 
mii lei pentru Drumuri Comunale, 
comuna Slobozia Bradului, judeţul 
Vrancea. 
 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2060 -

obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2347.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea sumei de 8.000 
mii lei pentru finalizare Modernizare 
DC 178 Bahnele-Poiana Stoichii, 
comuna Vintileasca, judeţul Vrancea.
 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2061 -

obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2348.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea sumei de 327 
mii lei pentru Reabilitare drumuri 
calamitate, comuna Vintileasca, 
judeţul Vrancea. 
 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2349.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea sumei de 550 
mii lei pentru Asfaltare DC 143, 
comuna Vînători, judeţul Vrancea. 
 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2350.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/02, alin 03 - suprogr. 
privind pietruirea, reabilitarea 
drumurilor de interes local 

Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru comuna Călmăţuiu de 
Sus, judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "pietruiri 
drumuri" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2064 -

obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2351.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/02, Titlul 6 – transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, Art 01, alin 32 

Se propune alocarea sumei de 54893 
mii lei pentru oraşul Roşiori de 
Vede, judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "reorganizarea 
şi reabilitarea spaţţiilor publice ale 
asociaţilor de propietari" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice ale 
asociaţiilor de propietari şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2352.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/02, alin 03 - suprogr. 
privind pietruirea, reabilitarea 
drumurilor de interes local 

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

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2353.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/02, Cod obiectiv 23 – 
Programul Construire Aşezăminte 
Culturale 

Se propune alocarea sumei de 320 
mii lei pentru comuna Botoroaga, 
judeţul Teleorman,, în vederea 
realizării obiectivului "Reabilitare 
cămin cultural Botoroaga" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
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culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2354.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
3/15/02, Titlul 6, cod de obiectiv 23

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru proiect cămin cultural 
în localitatea Pietroşani 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2355.  Anexa nr. 3/15/02, Ministerul Se propune alocarea a  300 mii lei Este necesară extinderea alimentării Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului,  art 2, alin 20, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

pentru introducerea sistemului de 
alimentare cu apă în com Căpuşu 
Mare, jud. Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

cu apă în localitate, în scopul 
atingerii cerintelor de dezvoltare 
europene. 
 Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Anexa nr. 3/15/02, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 
 

amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2356.  Anexa nr. 3/15/02, Ministerul Se propune alocarea a  300 mii lei Sursa de finanţare: Bugetul Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului,  art 2, alin 20, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

pentru introducerea sistemului de 
alimentare cu apă în com Căţcău, sat 
Saliştea, jud. Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Anexa nr. 3/15/29 

amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2357.  Anexa nr. 3/15/02, Ministerul Se propune alocarea a  500 mii lei Este necesară extinderea alimentării Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului,  art 2, alin 20, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

pentru extinderea sistemului de 
alimentare cu apă în localităţile 
Aluniş şi Ghirolt, jud. Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

cu apă în localitate, în scopul 
atingerii cerintelor de dezvoltare 
europene. 
 Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Anexa nr. 3/15/02, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 
 

amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2358.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Se propune alocarea  sumei de În perioada 2005-2008, s-au alocat Se propune respingerea întrucât: 
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Turismului  
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 20  Subprogramul 
privind alimentarea cu apa 
a satelor 

500.000 lei pentru Extindere retea 
alimentare, în Municipiul Feteşti, 
judeţul Ialomiţa. 
 
 
 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

sume consistente pentru 
infrastructura locală – alimentare cu 
apă, canalizare, drumuri locale. 
Astfel, este necesar continuarea 
finanţării reabilitării reţelelor cu 
apă. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2359.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 20  Subprogramul 
privind alimentarea cu apa 
a satelor 

Se propune alocarea  sumei de 
500.000 lei pentru reabilitare retele 
apă, branşamente în Municipiul 
Feteşti, judeţul Ialomiţa. 
 
 
 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

În perioada 2005-2008, s-au alocat 
sume consistente pentru 
infrastructura locală – alimentare cu 
apă, canalizare, drumuri locale. 
Astfel, este necesar continuarea 
finanţării reabilitării reţelelor cu 
apă. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2360.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  

Se propune alocarea  sumei de 
500.000 lei pentru reabilitarea şi 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 20  Subprogramul 
privind alimentarea cu apa 
a satelor 

modernizarea sistemului de 
alimentare cu apă si canalizare, în 
Municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa. 
 
 
 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure gospodărilor cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2361.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  Anexa 3/15/02, cap 
5001, grupa 51, art 02, alin 20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor  

Se propune alocarea  sumei de 
90.000 lei pentru reabilitare reţele 
alimentare  u apă – înfiinţare sistem 
de colectare şi tratare a apelor uzuale 
în comuna Grindu, judeţul Ialomiţa. 
 
 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2362.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  Anexa 3/15/02, cap 
5001, grupa 51, art 02, alin 20 

Se propune alocarea  sumei de 
400.000 lei pentru extinderea 
alimentarii cu apa  si sistem 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor 

centralizat în comuna Ion Roată, 
judeţul Ialomiţa. 
 
 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure gospodărilor cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2363.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  Anexa 3/15/02, cap 
5001, grupa 51, art 02, alin 04  
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 
 

Se propune alocarea  sumei de 
100.000 lei pentru reabilitare  sală de 
sport în comuna Grindu, judeţul 
Ialomiţa. 
 
 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unei săli sportive, 
amenajate şi dotate corespunzător, 
care să asigure condiţiile optime şi 
mai ales  siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
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locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2364.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 04  Programul pentru 
constructii de locuinte 
si sali de sport 
 

Se propune alocarea  sumei de 
150.000 lei pentru utilitaţi sala de 
sport în comuna Facăeni, judeţul 
Ialomiţa. 
 
 
 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unei săli sportive, 
amenajate şi dotate corespunzător, 
care să asigure condiţiile optime şi 
mai ales  siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2365.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Se propune alocarea  sumei de Drumurile sunt intr-o stare avansata Se propune respingerea 
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Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

500.000 lei pentru reabilitari strazi în 
Municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa. 
 
 
 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

de degradare 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2366.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea  sumei de 
500.000 lei pentru pietruiri drumuri, 
în Municipiul Feteşti, judeţul 
Ialomiţa. 
 
 
 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Drumurile sunt intr-o stare avansata 
de degradare 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2367.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea  sumei de 
3.008.631 lei, pentru Infrastructura 
tehnico-edilitara si de drumuri pentru 
dezvoltarea zonelor industriale in 
municipiul Urziceni,  in vedrea 
finantarii prin Programul Operational 
Regional 2007-2013 – Axa prioritara 
2 „Imbunatatirea infrastructurii de 
transport regionale si locale” – 
Domeniul major de interventie 2.1. 
„Reabilitarea si modernizarea retelei 
de drumuri judetene, strazi urbane – 
inclusiv constructia/ reabilitarea 
soselelor de centura”, in cadrul 
programului Phare 2004-2006  în 
Municipiul Urziceni, judeţul 
Ialomiţa. 
 
 
 

Drumurile sunt intr-o stare avansata 
de degradare 
 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
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Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

2368.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea  sumei de 10 
miliarde lei pentru pietruire drumuri 
locale în comuna Facăeni, judeţul 
Ialomiţa. 
 
 
 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Drumurile sunt intr-o stare avansata 
de degradare 
 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2369.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea  sumei de 
200.000 lei pentru pietruire strazi in 
cartierul nou de case, în comuna 
Mihail Kogălniceanu, judeţul 
Ialomiţa. 
 
 
 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 
 

 

In acest cartier drumurile avand o 
lungime de 3 km sunt din pamant  
 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2370.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa 3/15/02, cap 
5001, grupa 51, art 02, alin 03 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea  sumei de 4 
miliarde pentru asfaltare drumuri 
comunale în comuna Gura Ialomiţei, 
judeţul Ialomiţa. 
 
 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Drumurile sunt intr-o stare avansata 
de degradare 
 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2371.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea  sumei de 11 
miliarde pentru reabilitarea drumului 
comunal   în comuna Armaşesti, 
judeţul Ialomiţa. 
 
 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Drumurile sunt intr-o stare avansata 
de degradare 
 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2372.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea  sumei de 
150.000 lei pentru pietruire drum 
comunal în comuna Balaciu, judeţul 
Ialomiţa. 
 
 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Drumurile sunt intr-o stare avansata 
de degradare 
 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2373.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea  sumei de 
300.000 lei pentru asfaltare drum 
comunal DC 36, în comuna Balaciu, 
judeţul Ialomiţa. 
 
 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Drumurile sunt intr-o stare avansata 
de degradare 
 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2374.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea  sumei de 
500.000 lei pentru pietruire strazi în 
localităţi, în comuna Gheorghe Doja, 
judeţul Ialomiţa. 
 
 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Drumurile sunt intr-o stare avansata 
de degradare 
 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2083 -

Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2375.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea  sumei de 
100.000 lei pentru reabilitare  
drumuri comunale în comuna 
Grindu, judeţul Ialomiţa. 
 
 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Drumurile sunt intr-o stare avansata 
de degradare 
 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2084 -

Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2376.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art 02 alin 
03 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare 
drumuri comunale DC126, DC136, 
DC133, DC134, DC131,DC122, 
DC129, in localitatea Band, cu suma 
de 32.550 mii lei; 

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Localitate cu numar mare de etnici 
rromi. Drumuri in stare avansata de 

degradare. Prin crearea unei 
infrastructuri de drum se formează 
conditiile de eliminare a tensiunilor 

sociale. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2085 -

Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2377.  Anexa 3/15/02 art. 03 alin. 04 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Construire Sală de 
sport, comuna  Beica de Jos, cu suma 
de 5950 mii lei; 

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Numar mare de tineri. Solicitari 
repetate depuse la Guvern. 

Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2378.  Anexa 3/15/02 art. 02 alin. 03 Se propune suplimentarea sumei Cele trei drumuri deservesc un Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2086 -

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare 
drumuri comunale DC11, DC10, 
DC14, in localitatea Beica de Jos, cu 
suma de 9795,807 mii lei; 

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

areal geo-uman de peste 5000 de 
oameni. Sunt baza dezvoltarii 

economice a zonei. Lucrarile au 
fost deja incepute prin finantare de 

Guvern. Se impune continuarea 
lucrarii. Memorii depuse la 

Ministerul Dezvoltarii. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2379.  Anexa 3/15/02 art. 02 alin. 20 Se propune suplimentarea sumei Se doreşte crearea unor condiţii Se propune respingerea 
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- 2087 -

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Alimentare cu apa  
potabila (O.G.7/2007) a localtatii 
Bichis, cu suma de 1066 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

moderne de locuit. 
 Sursa:bugetul alocat ministerului 

amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2380.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, Se propune suplimentarea sumei Se doreşte crearea unor condiţii Se propune respingerea 
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- 2088 -

alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
in localitatea Breaza, cu suma de 200 
mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 

zonei. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 

amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
 

2381.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 
alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Reabilitare trotuare 
in localitatea Filpisu Mare comuna 
Breaza,  
cu suma de 300 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Se doreşte crearea  
unor condiţii moderne  

de tranzit local. Sursa:bugetul 
alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2089 -

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2382.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 
alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
in localitatea Cozma, cu suma de 520 
mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 

necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei. Localitate cu grad ridicat de 

saracie (45%).  
Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2090 -

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2383.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02 alin. 
20 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Alimentare cu apa  
potabila in comuna Craiesti, cu suma 
de 360 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Sursa:bugetul 

alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2091 -

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2384.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02 alin. 
20 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Alimentare cu apa  
potabila in localitatea Milasel, com. 
Craiesti, cu suma de 650 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Sursa:bugetul 

alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2092 -

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2385.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 
alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare 
drumuri comunale,asfaltare DC150 
Milasel, in localitatea Craiesti,cu 
suma de 1350 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 

necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei. Sursa:bugetul alocat 

ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2093 -

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2386.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 
alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
in localitatea Craiesti, cu suma de 
1120 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 

necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei. Sursa:bugetul alocat 

ministerului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2094 -

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2387.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02 alin. 
20 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Alimentare cu apa  
potabila (O.G.7/2007) a localtatii 
Cucerdea, cu suma de 160 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Sursa:bugetul 

alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2095 -

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2388.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 
alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
in localitatea Cucerdea, cu suma de 
644lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 

necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei. Sursa:bugetul alocat 

ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2096 -

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2389.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art 02 alin 
03 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
in localitatea Band inclusiv satele 
apartinatoare, cu suma de 23.550 lei 
mii ; 

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Localitate cu numar mare de etnici 
rromi. Drumuri in stare avansata de 

degradare. Prin crearea unei 
infrastructuri de drum se formează 
conditiile de eliminare a tensiunilor 

sociale.  
Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2097 -

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2390.  Anexa 3/15/02 art. 02 alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Alimentare cu apa  
potabila in comuna Beica de Jos, sat 
Beica de Jos, cu suma de 2293,047 
mii lei; 

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Deficit foarte mare de apa. 
Localitate cu numar ridicat de 

rromi. Nivel de saracie - 47%, polul 
saraciei in judetul Mures. 

Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2098 -

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2391.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 
alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare drum 
comunal DC 60 Tigmandru-
Magherus, comuna Nadeş cu suma 
de 800 mii lei;  
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 

necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei. Sursa:bugetul alocat 

ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2099 -

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2392.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 
alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Reabilitare trotuare 
comuna Nades,  
cu suma de 300 mii de lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. 

Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2100 -

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2393.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02 alin. 
20 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Alimentare cu apa 
a localitatilor Glajarie, Larga, 
Fondoaia si Casva din Comuna 
Gurghiu, cu suma de 900 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Continuarea 

investitiilor incepute deja. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2101 -

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2394.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 
alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare 
drumuri comunale,DC7 Gurghiu-
Glajarie,DC9 Gurghiu-Orsova, 
DC10 Gurghiu-Comori, cu suma de 
10400 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 

necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei. Sursa:bugetul alocat 

ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2102 -

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2395.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 
alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
in localitatea Gurghiu, cu suma de 
3500 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 

necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei. Sursa:bugetul alocat 

ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2103 -

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2396.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02 alin. 
20 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

 Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Alimentare cu apa  
potabila in comuna Lunca Bradului 
cu suma de 1900 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
 Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Sursa:bugetul 

alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2104 -

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2397.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 
alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare 
drumuri comunale si indiguiri in 
localitatea Lunca Bradului, cu suma 
de 800 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
 Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 

necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei. Sursa:bugetul alocat 

ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2105 -

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2398.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02 alin. 
20 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Alimentare cu apa  
potabila (O.G.7/2007) a localitatii 
Rastolita, cu suma de 163,853 mii 
lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
 Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Lucrare 

inceputa. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2106 -

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2399.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 
alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
in localitatea Rastolita, cu suma de 
43,197 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. 

Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 



 
 
Nr. 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2400.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 
alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
in localitatea Sânger, cu suma de 100 
mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 

necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei. Sursa:bugetul alocat 

ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2401.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 
alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare drum 
comunal DC115 Sânger, cu suma de 
100 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 

necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei. Sursa:bugetul alocat 

ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2402.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02 alin. 
20 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Alimentare cu apa  
potabila in localitatea Sânger, cu 
suma de 54 mii lei;  
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Localitate cvasi-

izolata. Sursa:bugetul alocat 
ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2403.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 
alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
si drumuri comunale in localitatea 
Valea Larga, cu suma de 4000 mii 
lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 

necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei. Sursa:bugetul alocat 

ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2404.  Anexa 3/15/29 cod obiectiv 17 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Construire Sală de 
sport(cofinantare), comuna  Valea 
Larga, cu suma de100 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Numar mare de tineri. Se  
solicita cofinantarea proiectului. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
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propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2405.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02 alin. 
20 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Alimentare cu apa  
potabila in localitatile Valea Şurii şi 
Valea Frăţiei, comuna Valea Largă, 
cu suma de 500 mii lei;  
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Sate cvasi-
izolate. Sursa:bugetul alocat 

ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2406.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02 alin. 
20 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Alimentare cu apa  
potabila in comuna Vatava, cu de 
412,802 mii lei;  
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Sursa:bugetul 

alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2407.  Anexa 3/15/29 cod obiectiv 19 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Canalizare 
menajera şi statie de epurare pentru 
localitatile comunei Vatava, cu suma 
de 2751,845 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Sursa:bugetul 

alocat ministerului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2408.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 
alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare drum 
comunal DC164 Vatava, cu suma de 
8048,845 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. 

Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2115 -

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2409.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02 alin. 
20 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Infiintare retea 
publica de apa; Canalizare menajera 
şi statie de epurare,modernizare 
strazi secundare, gradinita, 
modernizare camin, in comuna Zau 
de Campie, cofinantare cheltuieli 
neelibibile,TVA, (Masura 322), cu 
suma de 3626,789 mii lei; 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Sursa:bugetul 

alocat ministerului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2410.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 
alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare drum 
comunal DC113 Zau de Campie-
Barbosi, cofinantare localitatea Zau 
de Campie, cu suma de 598 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Localitati 
cvasi-izolate. Sursa:bugetul alocat 

ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2411.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02 alin. 
20 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Apa 
potabila,canalizare menajera şi statie 
de epurare pentru localitatile Salcud, 
Cipau si Sf.Gheorghe , apartinatoare 
orasului Iernut, cu suma de 1150,627 
mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Sursa:bugetul 

alocat ministerului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2412.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 
alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare 
drumuri comunale (D.C.Iernut-
Salscud) in localitatea Iernut, cu 
suma de 5000 lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. 

1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2413.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02 alin. 
20 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Alimentare cu apa 
a localitatilor componente si a 
orasului Sarmasu, cu suma de 
1.705mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Lipsa acuta de apa la un numar 
foarte matre de locuitori. 

Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2414.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 
alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare 
drumuri comunale,asfaltare DC 103 
Balda-Visinelu, in localitatea 
Sarmasu, cu suma de 4.280,831 mii 
lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Stare avansata de deteriorare. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2415.  Anexa 3/15/02, titlul 06, art. 01, 
alin 32 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Reabilitare 
termică blocuri multietajate Sărmaşu, 
cu suma de 672, 067 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Conditii de locuit improprii si 
consumuri crescute. Sursa:bugetul 

alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
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program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

2416.  Anexa 3/15/29 cod obiectiv 19 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Canalizare 
menajera şi statie de epurare pentru 
localitatile comunei Rastolita,cu 
suma de 1638,087 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Sursa:bugetul 

alocat ministerului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2417.  Anexa 3/15/29 cod obiectiv 19 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Canalizare 
menajera şi statie de epurare pentru 
localitea Lechinta, orasul Iernut, cu 
suma de 4300 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Sursa:bugetul 

alocat ministerului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2418.  Anexa 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 cod obiectiv 19 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Canalizare 
menajera şi statie de epurare pentru 
localitatile comunei Band, cu suma 
de 4000 mii lei; 

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Localitate cu numar mare de etnici 
rromi. Lipsa acuta de apa potabila 

si menajera. Prin crearea unei 
infrastructuri apa canal se formează 
conditiile de eliminare a tensiunilor 

sociale. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2419.  Anexa 3/15/29 cod obiectiv 23 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Camin Cultural si 
Sediu Administrativ com. Band, cu 
suma de 1600 mii de lei; 

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Desfasurarea de programe culturale 
si de educatie ca baza a pacii 

sociale. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
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modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2420.  Anexa 3/15/29 cod obiectiv 18 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Utilitati Camin 
Cultural Fanate, comuna Band, cu 
suma de 400 mii de lei; 

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Desfasurarea de programe culturale 
si de educatie ca baza a pacii 
sociale. Sursa:bugetul alocat 

ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
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nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2421.  Anexa 3/15/29 cod obiectiv 795 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Construcţie Cămin 
Cultural Fânaţele Mădăraşului, 
comuna Band, cu suma de 1500 mii 
lei; 

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Desfasurarea de programe culturale 
si de educatie ca baza a pacii 
sociale. Sursa:bugetul alocat 

ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2422.  Anexa 3/15/29 cod obiectiv 795 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Construcţie Cămin 
Cultural Mărăşeşti, comuna Band, cu 
suma de 1500 mii lei; 

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 

Desfasurarea de programe culturale 
si de educatie ca baza a pacii 
sociale. Sursa:bugetul alocat 

ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
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PNL 118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2423.  Anexa 3/15/29 cod obiectiv 795 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Construcţie Cămin 
Cultural Valea Rece, comuna Band, 
cu suma de 1200 mii lei; 

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Desfasurarea de programe culturale 
si de educatie ca baza a pacii 
sociale. Sursa:bugetul alocat 

ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
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propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2424.  Anexa 3/15/29 cod obiectiv 19 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Canalizare 
menajera şi statie de epurare pentru 
localitatile comunei Beica de Jos,cu 
suma de 4727,834 mii lei; 

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Deficit foarte mare de apa. 
Localitate cu numar ridicat de 

rromi. Nivel de saracie - 47%, polul 
saraciei in judetul Mures. 

Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2425.  Anexa 3/15/29 cod obiectiv 23 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Valea Beicii 
„Şezătoarea vârstnicilor izvor de 
tradiţie şi valori autentice”, comuna 
Beica de Jos, cu suma de 234,394 
mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Manifestare traditionala. Solicitare
din partea cetatenilor comunei. 

Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2426.  Anexa 3/15/29 cod obiectiv 18 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Canalizare 
menajera şi statie de epurare pentru 
localitatile comunei Gurghiu, cu 
suma de 8500 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Continuarea 

investitiilor incepute deja. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2427.  Anexa 3/15/29 cod obiectiv 19 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Canalizare 
menajera cu staie de epurare, 
Alimentare cu apa potabila, 
Modernizare retea stradala, 
Modernizare asezamant Cultural, 
cofinantare cheltuieli neelibibile, 
TVA, (Masura 322), cu suma de 
2494,158  mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Sursa:bugetul 

alocat ministerului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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PNL Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2428.  Anexa 3/15/29 cod obiectiv 23 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Amenajare sediu 
administrativ şi complex cultural, in 
localitatea Crăieşti, cu suma de 240 
mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Desfasurarea de programe culturale 
si de educatie ca baza de ocupare si 

mentinere a fortei de munca. 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
3. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2129 -

2429.  Anexa 3/15/29 cod obiectiv 19 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Canalizare 
menajera şi statie de epurare pentru 
localitatile orasului Sarmasu, cu 
suma de 1.000 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2430.  Anexa nr. 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cod Obiectiv 17, FISA 
OBIECTIVULUI/ PROIECTULUI/ 
CATEGORIEI DE INVESTITII 
PROGRAM CONSTRUCTII SALI 
DE SPORT - B 

Se propune alocarea a  200 mii lei 
pentru construcţia unei săli de sport 
în satul Vadul Părului, com. Albeşti-
Paleologu, jud. Prahova 
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 

Construcţia acestei săli de sport 
este oportună pentru ca tinerii din 
localitate să desfăşoare activitati 
sportive in conditii optime de 
siguranţă 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Anexa nr. 3/15/29 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
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crt. 
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globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2431.  Anexa nr. 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cod Obiectiv 17, FISA 
OBIECTIVULUI/ PROIECTULUI/ 
CATEGORIEI DE INVESTITII 
PROGRAM CONSTRUCTII SALI 
DE SPORT - B 

Se propune alocarea a  600 mii lei 
pentru construcţia unei săli de sport 
în com. Tătaru, jud. Prahova 
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 

Construcţia acestei săli de sport 
este oportună pentru ca tinerii din 
localitate să desfăşoare activitati 
sportive in conditii optime de 
siguranţă 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Anexa nr. 3/15/29 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
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Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2432.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa 3/15/29, cod de 
obiectiv 795 - PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE - B 
 

Se propune alocarea  sumei de 
1.000.000 lei pentru construcţie Casa 
de Cultură, în Municipiul Feteşti, 
judeţul Ialomiţa. 
 
 
 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lipsa sediilor pentru asezamăminte 
culturale de drept public din zonă. 
 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2433.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa 3/15/29, cod de 
obiectiv 19  
 

Se propune alocarea  sumei de 
340000 lei pentru cofinantarea 
proiectului de investitii „Europe Aid/ 
119083/D/SV/RO-2003/RO/16/P/PA 
013-4”  „Extinderea si reabilitarea 
sistemelor de apa si canalizare din 
judetul Calarasi si municipiul 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare. 

 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective   
- Responsabilitatea stabilirii 
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Urziceni din judetul Ialomita”. 
 
 
 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2434.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa 3/15/29, cod de 
obiectiv 18 
 

Se propune alocarea  sumei de 
1.800.000 lei pentru modernizarea 
retelelor de canalizare din Municipiul 
Urziceni, judeţul Ialomiţa. 
 
 
 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare. 
 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective   
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2435.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 05 Finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii 
planurilor urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de urbanism 

Se propune alocarea  sumei de 
200.000 lei pentru reactualizare 
PUG, în comuna Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. 
 
 
 

Realizarea unor obiective de interes 
pentru comunitate 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
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 Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

2. Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

2436.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa 3/15/29, cod de 
obiectiv 23 - PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE  
 

Se propune alocarea  sumei de 
150.000 lei pentru reparaţii capitale 
în sala de festivităţi în sat Copuzu, în 
comuna Balaciu, judeţul Ialomiţa. 
 
 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii 
mentionate. 
 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
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2437.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa 3/15/29, cod de 
obiectiv 23 - PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE  
 

Se propune alocarea  sumei de 
300.000 lei pentru reabilitare  cămin 
cultural în comuna Grindu, judeţul 
Ialomiţa. 
 
 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii 
mentionate. 
 
De acest cămin cultural urmează să 
beneficieze intreaga comunitate 
locala. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2438.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa 3/15/29, cod de 
obiectiv 23 - PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE  
 

Se propune alocarea sumei de 800 
mii lei pentru construirea de sedii 
pentru asezăminte culturale de drept 
public în  oraş Tăndarei, judeţul 
Ialomiţa 
 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 

Lipsa sediilor pentru asezamăminte 
culturale de drept public din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
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Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2439.  Anexa 3/ 15/ 29 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, Cod Obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare, precum si a statiilor de 
tratare a apei potabile. 

Se propune alocarea sumei de 2.000 
de mii lei pentru continuarea 
proiectului „Statie de epurare „ in 
Comuna Simian, jud. Mehedinti. 
 
Autori: deputat PNL  Viorel 
PALASCA 
Grupul parlamentar PNL 

Pentru  asigurarea unor condiţii 
civilizate de viaţa   a locuitorilor 
din Comuna Simian. 
 
Surse de finanţare: 
Din bugetul prevăzut pe anul 2010 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective   
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2440.  Anexa 3/ 15/ 29  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului – Cod obiectiv 23 – 
Investitii in continuare constructii, 

  Se propune alocarea sumei de 3. 
000 mii lei pentru reabilitare Casa de 
Cultura,  Orasul Strehaia, judeţul 
Mehedinti. 

 
 
 
Surse de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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asezaminte culturale    
 
Autori: deputat PNL Viorel 
PALASCA 
Grupul  parlamentar PNL  

Din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului. 
 

specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2441.   Anexa 3/ 15/ 29  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului – Cod obiectiv 23 – 
Investitii in continuare constructii, 
asezaminte culturale 

  Se propune alocarea sumei de  1 
000  mii lei pentru reabilitarea 
Caminului Cultural  din comuna 
Bala, judeţul Mehedinti. 
  
 
Autori: deputat PNL Viorel 
PALASCA 
Grupul  parlamentar PNL  

 
 
 
 
Surse de finanţare: 
Din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
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culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2442.   Anexa 3/ 15/ 29  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului – Cod obiectiv 23 – 
Investitii in continuare constructii, 
asezaminte culturale 

  Se propune alocarea sumei de  300 
mii lei pentru reabilitarea  Caminului 
Cultural , Sat Severinesti, Comuna 
Cazanesti, judeţul Mehedinti. 
  
 
Autori: deputat PNL Viorel 
PALASCA 
Grupul  parlamentar PNL  

 
 
 
Surse de finanţare: 
Din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2443.   Anexa 3/ 15/ 29    Se propune alocarea sumei de  600  Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2138 -

Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului – Cod obiectiv 23 – 
Investitii in continuare constructii, 
asezaminte culturale 

mii lei pentru amenajarea Caminului 
Cultural Eibenthal, Comuna Dubova, 
judeţul Mehedinti. 
  
 
Autori: deputat PNL Viorel 
PALASCA 
Grupul  parlamentar PNL  

 
 
Surse de finanţare: 
Din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului. 
 

amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2444.   Anexa 3/ 15/ 29  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului – Cod obiectiv 23 – 
Investitii in continuare constructii, 
asezaminte culturale 

  Se propune alocarea sumei de  400 
mii lei pentru amenajarea Caminului 
Cultural din Comuna Dubova, 
judeţul Mehedinti. 
  
 
Autori: deputat PNL Viorel 
PALASCA 
Grupul  parlamentar PNL  

 
 
 
Surse de finanţare: 
Din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
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modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2445.   Anexa 3/ 15/ 29  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului – Cod obiectiv 23 – 
Investitii in continuare constructii, 
asezaminte culturale 

  Se propune alocarea sumei de  180 
mii lei pentru repararea Caminului 
Cultural din Comuna Greci, judeţul 
Mehedinti. 
  
 
Autori: deputat PNL Viorel 
PALASCA 
Grupul  parlamentar PNL  

 
 
 
Surse de finanţare: 
Din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
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nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2446.   Anexa 3/ 15/ 29  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului – Cod obiectiv 23 – 
Investitii in continuare constructii, 
asezaminte culturale 

  Se propune alocarea sumei de  250 
mii lei pentru reabilitarea Caminului 
Cultural din Comuna Voloiac, 
judeţul Mehedinti. 
  
 
Autori: deputat PNL Viorel 
PALASCA 
Grupul  parlamentar PNL  

 
 
 
Surse de finanţare: 
Din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2447.   Anexa 3/ 15/ 29  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului – Cod obiectiv 795 – 
Contructii asezaminte culturale  

  Se propune alocarea sumei de 800 
mii lei pentru  contructia unui Camin 
Cultural in Comuna Branistea, 
judetul Mehedinti. 
  
 
  
 

 
 
 
Surse de finanţare: 
Din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
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Autori: deputat PNL Viorel 
PALASCA 
Grupul  parlamentar PNL  

118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2448.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

Se propune alocarea sumei de 1000 
mii lei pentru sat Dobreşti, judeţul 
Argeş, în vederea realizării 
obiectivului "alimentare cu apă 
potabilă şi canalizare, rest de 
executat, lucrare începută în 1997 
prin HG 507" 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective   
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2449.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 15 mii 
lei pentru comuna Mereni, satele 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

Mereni şi Osmancea, judeţul 
Constanţa, în vederea realizării 
obiectivului "reabilitare alimentare 
cu apă" 
 
 
Autori:  
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Mihai Lupu 
Senator PNL Constanţa Puiu Haşotti 
 

creşterea gradului de civilizaţie în 
spaţiul rural. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2450.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru comuna Miahi Viteazu, 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

judeţul Constanţa, în vederea 
realizării obiectivului "sistem de 
canalizare cu staţie epurare, 
extindere reţea de alimentare cu apă" 
 
 
 
Autori:  
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Mihai Lupu 
Senator PNL Constanţa Puiu Haşotti 
 

creşterea gradului de civilizaţie în 
spaţiul rural. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective   
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2451.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

Se propune alocarea sumei de 15 mii 
lei pentru comuna Seimeni, judeţul 
Constanţa, în vederea realizării 
obiectivului "reabilitare canalizare " 
 
 
Autori:  
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Mihai Lupu 
Senator PNL Constanţa Puiu Haşotti 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
spaţiul rural. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective   
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2452.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 

Se propune alocarea sumei de 1248,8 
mii lei pentru sat Dumbrăveşti 
comuna Drăganu, judeţul Argeş, în 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
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Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

vederea realizării obiectivului 
"alimentare cu apă, rest de executat" 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2453.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 16, 

Se propune alocarea sumei de 719,8 
mii lei pentru sat Drăganu-Olteni, 
comuna Drăganu, judeţul Argeş, în 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
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investiţii în continuare vederea realizării obiectivului 
"modernizare bază sportivă" 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 Inexistenţa unei baze sportive 
moderne în localitatea menţionată; 
-pentru organizarea de competiţii 
locale, concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de 
altă natură. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

2454.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/29, cod de obiectiv 17 
 

Se propune alocarea sumei de 817 
mii lei pt realizarea 
obiectivului:campus şcolar – sală de 
sport, localitatea Ştefăneşti, Judeţul 
Argeş 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Inexistenţa unei baze sportive 
moderne în localitatea menţionată; 
-pentru organizarea de competiţii 
locale, concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de 
altă natură. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
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principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2455.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

Se propune alocarea sumei de 70 mii 
lei pentru sat Bârşeştii de Jos 
comuna Tigveni, judeţul Argeş, în 
vederea realizării obiectivului 
"alimentare cu apă, lucrare executată 
- datorie" 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
spaţiul rural. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2456.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru comuna Tigveni, 
judeţul Argeş, în vederea realizării 
obiectivului "extindere alimentare cu 
apă " 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
spaţiul rural. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2148 -

stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2457.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 23 – 
construcţii aşezăminte culturale 

Se propune alocarea sumei de 60 mii 
lei pentru comuna Tigveni, judeţul 
Argeş, în vederea realizării 
obiectivului "reabilitare cămine 
culturale " 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2458.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru comuna Tigveni, 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2149 -

Anexa3/15/29, Cod obiectiv 16 – 
program construcţii săli de sport 

judeţul Argeş, în vederea realizării 
obiectivului "cofinanţare 
modernizare bază  
sportivă " 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

2459.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 23 – 
construcţii aşezăminte culturale 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru comuna Tigveni, judeţul 
Argeş, în vederea realizării 
obiectivului "reabilitare muzeu 
primărie " 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
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face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
 

2460.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 16 – 
program construcţii săli de sport 

Se propune alocarea sumei de 1000 
mii lei pentru Piteşti, judeţul Argeş, 
în vederea realizării obiectivului 
"reabilitarea Sălii Sporturilor " 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
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2461.  Anexa nr. 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cod Obiectiv 23, FISA 
OBIECTIVULUI/ 
PROIECTULUI/CATEGORIEI DE 
INVESTITII PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
pentru reabilitarea căminului cultural 
Răchiţele din com.Mărgău, jud. Cluj 
Autor: Deputat PNL Horea Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Este necesară executarea lucrărilor 
de reparaţie pentru acest aşezământ 
pentru a nu se deteriora iremediabil.
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Anexa nr. 3/15/29 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2462.  Anexa nr. 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cod Obiectiv 23, FISA 
OBIECTIVULUI/ 
PROIECTULUI/CATEGORIEI DE 
INVESTITII PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE 

Se propune alocarea a  600 mii lei 
pentru reabilitarea căminului cultural 
din com Mărişel, jud. Cluj 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Anexa nr. 3/15/29 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2152 -

aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2463.  Anexa nr. 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cod Obiectiv 23, FISA 
OBIECTIVULUI/ 
PROIECTULUI/CATEGORIEI DE 
INVESTITII PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE 

Se propune alocarea a  400 mii lei 
pentru reabilitarea căminului cultural 
din com Tureni, jud. Cluj 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Anexa nr. 3/15/29 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
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către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2464.  Anexa nr. 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cod Obiectiv 795 

Se propune alocarea a  1700 mii lei 
pentru construcţia unui cămin 
cultural în com Vad, sat Cetan, jud. 
Cluj 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Anexa nr. 3/15/29 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2465.  Anexa nr. 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cod Obiectiv 23, FISA 
OBIECTIVULUI/ 
PROIECTULUI/CATEGORIEI DE 
INVESTITII PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE 

Se propune alocarea a  500 mii lei 
pentru reabilitarea căminului cultural 
din com Vultureni, jud. Cluj 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Anexa nr. 3/15/29 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
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 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2466.  Anexa nr. 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cod Obiectiv 18, FISA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/ 
CATEGORIEI DE INVESTITII 
SISTEM INTEGRAT DE REABILITARE 
A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU 
APA SI CANALIZARE PRECUM SI A 
STATIILOR DE TRATARE A APEI 
POTABILE SI A APEI UZATE - A 

Se propune alocarea a  700 mii lei 
pentru integrarea sistemului de 
canalizare în comuna Beliş, jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Anexa nr. 3/15/29 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective   
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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2467.  Anexa nr. 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cod Obiectiv 18, FISA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/ 
CATEGORIEI DE INVESTITII 
SISTEM INTEGRAT DE REABILITARE 
A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU 
APA SI CANALIZARE PRECUM SI A 
STATIILOR DE TRATARE A APEI 
POTABILE SI A APEI UZATE - A 

Se propune alocarea a  8200 mii lei 
pentru integrarea sistemului de 
canalizare în comuna Cuzdrioara, jud 
Cluj 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Anexa nr. 3/15/29 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective   
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2468.  Anexa nr. 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cod Obiectiv 18, FISA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/ 
CATEGORIEI DE INVESTITII 
SISTEM INTEGRAT DE REABILITARE 
A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU 
APA SI CANALIZARE PRECUM SI A 
STATIILOR DE TRATARE A APEI 
POTABILE SI A APEI UZATE - A 

Se propune alocarea a  12000 mii lei 
pentru integrarea sistemului de 
canalizare în loc. Gârbău, Viştea, 
Turea din comuna Gârbău, jud. Cluj 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Anexa nr. 3/15/29 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective   
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2469.  Anexa nr. 3/15/29, Ministerul Se propune alocarea a  7000 mii lei Sursa de finanţare: Bugetul Se propune respingerea întrucât: 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cod Obiectiv 19, FISA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/ 
CATEGORIEI DE INVESTITII 
SISTEM INTEGRAT DE REABILITARE 
A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU 
APA SI CANALIZARE PRECUM SI A 
STATIILOR DE TRATARE A APEI 
POTABILE SI A APEI UZATE - A 

pentru integrarea sistemului de 
canalizare în comuna Tureni, jud 
Cluj 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Anexa nr. 3/15/29 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective   
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2470.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/29, cod de obiectiv 17 

 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 100 mii lei pentru  
înfiinţare sală de sport în localitatea 
Mereni, judeţul Teleorman. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sala de sport existentă nu oferă 
condiţii adecvate desfăşurării 
activităţile sportive. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
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principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2471.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/29 cod obiectiv 23/ 
construcţii aşezăminte culturale 

Se propune suplimentarea  sumei 
prevăzute, cu suma de  300 mii lei 
pentru următorul obiectiv: 
 
Reconstruire Cămin Cultural satul 
Clit, comuna Arbore, jud. Suceava 
300000 lei. 
 
Autor: Mircea Irimescu –Deputat 
independent  
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Satul Clit, locuit majoritar de o 
populaţie de etnie ucraineană, de 
mai mulţi ani nu beneficiază de 
cămin cultural care, aflat într-o 
stare total necorespunzătoare, a fost 
demolat. Cu contribuţia autorităţilor 
locale şi a cetăţenilor s-au 
achiziţionat materialele de 
construcţie necesare zidirii şi 
acoperirii noului edificiu proiectat. 
Ajutorul statului este necesar pentru 
execuţia lucrării. 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului, cap. 5001, grupa 50, 
art.01. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
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propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
 

2472.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/29 
Cod de obiectiv 23 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 250 mii lei pentru 
dotare cămin cultural cu mobilier şi 
materiale in localitatea Mereni, 
judeţul Teleorman. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
 

2473.  Anexa 3/15/29 Cod obiectiv 19 
Sisteme integrate de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 5.060 mii lei 

Asigurarea conditiilor necesare 
pentru dezvoltarea comunităţii. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

pentru sistem centralizat- alimentare 
cu apă, canalizare şi staţie de epurare 
în localitatea Vârtoapele 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective   
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2474.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/29 Cod obiectiv 19 
Sisteme integrate de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 6.000 mii lei 
pentru înfiinţare reţea apă curentă 12 
Km in localitatea Mereni, judeţul 
Teleorman. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective   
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2475.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/29 Cod obiectiv 19 
Sisteme integrate de reabilitare a 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 6.000 mii lei 
pentru înfiinţare reţea canalizare 12 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere . 
- Responsabilitatea stabilirii 
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sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

km in localitatea Mereni, judeţul 
Teleorman. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2476.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate şi 
Cod 23, construcţii aşezăminte 
culturale 

Se propune alocarea sumei de 120 
mii lei pentrucomuna Dracea, judeţul 
Teleorman, în vederea realizării 
obiectivelor "proiect integrat apă-
canal, modernizare cămin cultural" 
 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective   
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2477.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 

Se propune alocarea sumei de 400 
mii lei pentru oraşul Roşiori de 
Vede, judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "Reabilitarea şi 
extinderea sistemelor de alimentare 
cu apă potabilă şi canalizare" 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective   
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tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

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

 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2478.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

Se propune alocarea sumei de 10500 
mii lei pentru comuna Bragadiru, 
judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "canalizare cu 
staţie epurare" 
 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
spaţiul rural. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective   
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2479.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15/29 Cod obiectiv 18 
Sisteme integrate de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 800 
mii lei pentru finalizarea lucrării 
canalizare menajeră şi staţie epurare 
în localitatea Poroschia 
 
Autori:  

Asigurarea conditiilor necesare 
pentru dezvoltarea comunităţii. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective   
- Responsabilitatea stabilirii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2162 -

uzate Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Regionale şi Turismului prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2480.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Titul 6 Anexa 3/15/29, 
cod obiectiv 18 Sisteme integrate 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 1.400 mii lei 
pentru finalizarea lucrării alimentare 
cu apă potabilă în sistem centralizat 
în localitatea Poroschia. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Asigurarea condiţiilor necesare 
pentru dezvoltarea comunităţii. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective   
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2481.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15/29 
Cod de obiectiv 23 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 150 mii lei pentru 
reabilitare Cămin Cultural în 
localitatea Rădoieşti 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
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Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
 

2482.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate şi 
Art02, alin 03, suprogr. privind 
reabilitarea drumurilor de interes 
local 

Se propune alocarea sumei de 28817 
mii lei pentru oraşul Roşiori de 
Vede, judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "asfaltare, 
alimentare cu apă potabilă şi 
canalizare pe str. Stegarului" şi 
"lucrări de asfaltare pe str. I.L. 
Caragiale" 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective   
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2483.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Se propune alocarea sumei de 900 Necesitatea existenţei de spaţii Se propune respingerea 
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Turismului  
Anexa 3/15/29, cod de obiectiv 23 - 
Programul Construire Asezăminte 
Culturale  
 

mii lei pentru Construcţie Cămin 
Cultural în comuna Andreiaşu de 
Jos, judeţul Vrancea. 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii 
mentionate. 
De acest cămin cultural urmează să 
beneficieze intreaga comunitate 
locala. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
 

2484.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  Anexa 3/15/29, cod de 
obiectiv 23 - Programul Construire 
Asezăminte Culturale  
 

Se propune alocarea sumei de 1.500 
mii lei pentru Construire Cămin 
Cultural în comuna Chiojdeni, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
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aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
 

2485.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa 3/15/29, cod de 
obiectiv 23 - Programul Construire 
Asezăminte Culturale  
 

Se propune alocarea sumei de 184 
mii lei pentru Reabilitare Cămin 
Cultural Căiata,  comuna Sihlea, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Clădirea se găseşte intr-o stare de 
uzură avansată . Vechimea clădirii  
impune reconsolidarea.  
-Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
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administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
 

2486.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa 3/15/29, cod de 
obiectiv 23 - Programul Construire 
Asezăminte Culturale  
 

Se propune alocarea sumei de 900 
mii lei pentru Reabilitare Cămin 
Cultural, comuna Slobozia Bradului, 
judeţul Vrancea. 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Clădirea se găseşte intr-o stare de 
uzură avansată . Vechimea clădirii  
impune reconsolidarea.  
-Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
 

2487.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa 3/15/29, cod de 
obiectiv 23 - Programul Construire 
Asezăminte Culturale  

Se propune alocarea sumei de 600 
mii lei pentru Reabilitare Cămin 
Cultural, comuna Sihlea, judeţul 
Vrancea. 

Clădirea se găseşte intr-o stare de 
uzură avansată . Vechimea clădirii  
impune reconsolidarea.  
-Necesitatea existenţei unui spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2488.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa 3/15/29, cod de 
obiectiv 23 - Programul Construire 
Asezăminte Culturale  
 

Se propune alocarea sumei de 550 
mii lei pentru Construire Cămin 
Cultural, comuna Vintileasca, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
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culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2489.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa 3/15/29, cod de 
obiectiv 23 - Programul Construire 
Asezăminte Culturale  
 

Se propune alocarea sumei de 1.400 
mii lei pentru Cămin Cultural tip 3, 
comuna Vînători, judeţul Vrancea. 
 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2490.  Anexa nr. 3/ 15/29 Se propune  alocarea unei sume de Construirea acestui obiectiv este Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 

către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, prin 
Programul de construire aşezăminte 
culturale, pentru următoarul obiectiv 
de investiţii: 
*Construire Cămin Cultural Archid, 
comuna Coseiu , jud. Sălaj, cu suma 
de 675 mii lei. 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

necesară pentru a putea avea un 
spaţiu adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul acestei localităţi. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2491.  Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul de 

Se propune  alocarea unei sume de 
către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, prin 
Programul de construire aşezăminte 

Pentru acest obiectiv sunt necesare 
lucrări de reabilitare, astfel încât 
acest spaţiu să devină adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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construire aşezăminte culturale culturale, pentru următoarul obiectiv 
de investiţii: 
*Reabilitare Cămin Cultural sat 
Pitulaţi, jud. Brăila cu suma de 427 
mii lei 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

culturale şi de altă natură, la nivelul 
acestei localităţi. 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2492.  Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 

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

Pentru acest obiectiv sunt necesare 
lucrări de reabilitare, astfel încât 
acest spaţiu să devină adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
acestei localităţi. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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Batogu, comuna Cireşu, cu suma de 
250 mii lei  
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2493.  Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 

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

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2172 -

 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2494.  Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 

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

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2495.  Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 

Se propune  alocarea unei sume 
pentru următoarul obiectiv de 
investiţii: 
* Reabilitare si extindere Cămin 
Cultual  Comuna Mircea Vodă,  jud. 
Brăila cu suma de 800 mii lei 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
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desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2496.  Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 

Se propune  alocarea unei sume de 
1500 mii RON pentru următoarul 
obiectiv de investiţii: 
* Reabilitare Cămin Cultural Radu 
Negru, municipiul Brăila, jud. Brăila. 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
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ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2497.  Anexa 3/15/ 29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 18 
Sistem integrat  de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare precum si a statiilor de 
tratare  a apei potabile  si a apei 
uzate - A 

Se propune alocarea sumei de 2.325, 
458 mii lei penrru finanţarea 
obiectivului de investiţii- 
Modernizare staţie de epurare din 
municipiul Topliţa, Jud. Harghita. 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective   
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2498.  Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 23 
Programul construire aşezăminte 
culturale 

Se propune alocarea sumei de 
686,127 mii lei pentru amenajare 
Sală de Spectacole în Municipiul 
Topliţa, jud Harghita. 
 
Iniţiatori:  

Suma este necesară pentrui 
continuarea obiectivului de 
investiţii menţionat, astfel încât 
locuitorii municipiului Topliţa să 
dispună de un spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
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deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

culturale. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului pe anul 2010 
 
 

se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2499.  Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 18- Investiţii în sistem 
integrat de reabilitare a a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi uzate. 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
pentru următoarul obiectiv de 
investiţii: 
*Sistem canalizare pentru  Chiscani 
şi Vărsătura, jud. Brăila cu suma de 
3.600 mii lei. 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale, pentru modernizare satului 
românesc, pentru un trai decent 
sunt necesare astfel de investiţii. 
 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.    
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2500.  Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 18- Investiţii în sistem 
integrat de reabilitare a a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi uzate. 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
pentru următoarul obiectiv de 
investiţii: 
* Alimentare cu apă în sistem 
centralizat a satelor Siliştea şi 
Mărtaceşti, jud. Brăila cu suma de 
250 mii lei; 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale, pentru modernizare satului 
românesc, pentru un trai decent 
sunt necesare astfel de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2501.  Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 18- Investiţii în sistem 
integrat de reabilitare a a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi uzate. 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
pentru următoarul obiectiv de 
investiţii: 
* Canalizare în sistem centralizat în 
Mircea Vodă şi Deduleşti, jud. Brăila 
cu suma de 4.200 mii lei; 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale, pentru modernizare satului 
românesc, pentru un trai decent 
sunt necesare astfel de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2502.  Anexa nr. 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cod Obiectiv 18, FISA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/ 
CATEGORIEI DE INVESTITII 
SISTEM INTEGRAT DE 
REABILITARE A SISTEMELOR 
DE ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE PRECUM SI A 
STATIILOR DE TRATARE A 
APEI 
POTABILE SI A APEI UZATE - 

Se propune alocarea a  150 mii lei 
pentru finalizarea sistemului de 
canalizare şi a staţiilor de epurare a 
apei în loc Poiana Codrului,  jud Satu 
Mare 
Autor: Deputat PNL Buda Viorel 
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Anexa nr. 3/15/29  

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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A principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2503.  Anexa nr. 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cod Obiectiv 16, FISA 
OBIECTIVULUI/ PROIECTULUI/ 
CATEGORIEI DE INVESTITII 
PROGRAM CONSTRUCTII SALI 
DE SPORT - B  

Se propune alocarea a  320 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor la sala de 
sport din com. Poiana Codrului, jud 
Satu Mare 
Autor: Deputat PNL Buda Viorel 
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Anexa nr. 3/15/29 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2504.  Anexa nr. 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cod Obiectiv 23, FISA 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
pentru reabilitarea căminelor 
culturale din localităţile Crucişor şi 

Este necesară executarea lucrărilor 
de reparaţie pentru acest aşezământ 
pentru a nu se deteriora iremediabil.

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
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OBIECTIVULUI/ 
PROIECTULUI/CATEGORIEI DE 
INVESTITII PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE  

Poiana Codrului, com. Poiana 
Codrului, jud Satu Mare 
Autor: Deputat PNL Buda Viorel 
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Anexa nr. 3/15/29 
 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
 

2505.  Anexa 3/15/29 sistem integrat de 
reabilitare, cod obiectiv 19  
 Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul : 
 
„Sistem pachetizat retele utilitati si 
brasamente   pentru alimentare cu 
apa, canalizare, ape menajere, 
canalizare ape pluviale, infrastructura 
strazi, trotuare, podete, rigole, piste 
biciclete, alimentare si distributie 
energie electrica, gaze  naturale, 
retele fibra optica pentru telefonie, 

Sursa de finanţare: Anexa 
3/15/29 bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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radio, TV, cablu internet in 
localitatea Prejmer, Lunca Calnicului 
si Stupini”, judeţul Braşov cu suma 
85.000 mii lei. 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL,  Gheorghe Gabor  
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare ale PNL 

principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2506.  Anexa 3/15/29 sistem integrat de 
reabilitare, cod obiectiv 19  
 Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul : 
„Proiectare statiede epurare in sistem 
modular şi executie”  in localitatea 
Prejmer, judeţul Braşov cu suma 
8.600 mii lei. 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL,  Gheorghe Gabor  
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare ale PNL 

Sursa de finanţare: Anexa 
3/15/29 bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2507.  Anexa nr. 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale �i 
Turismului, Cod Obiectiv 23, FISA 
OBIECTIVULUI/ 
PROIECTULUI/CATEGORIEI DE 
INVESTITII PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE 

Se propune alocarea a  800 mii lei 
pentru reabilitarea �i extinderea 
căminului cultural din com. Plopu, 
jud. Prahova 
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare PNL din 

Este necesară executarea lucrărilor 
de repara�ie pentru acest 
a�ezământ pentru a nu se deteriora 
iremediabil. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
�i Turismului, Anexa nr. 3/15/29 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
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Camera Deputaţilor şi Senatul 
 

 118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2508.  Anexa nr. 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale �i 
Turismului, Cod Obiectiv 23, FISA 
OBIECTIVULUI/ 
PROIECTULUI/CATEGORIEI DE 
INVESTITII PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE 

Se propune alocarea a 200 mii lei 
pentru modernizarea �i 
împrejmuirea căminului cultural din 
com. Gornet-Cricov, jud. Prahova 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senatul 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
�i Turismului, Anexa nr. 3/15/29 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
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propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2509.  Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 23-Programul de 
construire aşezăminte culturale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 100 mii lei 
pentru lucrări de extindere  la 
Căminul Cultural din comuna 
Cîmpani, jud. Bihor. 
Autor: Deputat PNL Nicolae Jolţa, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2185 -

nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2510.  Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 23-Programul de 
construire aşezăminte culturale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 150 mii lei 
pentru lucrări de extindere la 
Căminul Cultural din satul Fâneţe, 
com. Cîmpani, jud. Bihor. 
Autor: Deputat PNL Nicolae Jolţa, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 

Este nevoie de lucrări de extindere 
la acest obiectiv cultural pentru 
susţinerea vieţii artistice în satul 
românesc. 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2511.  Anexa nr. 3/15/29 Se propune suplimentarea bugetului Se impun lucrări de reabilitare,  Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 23-Programul de 
construire aşezăminte culturale 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 100 mii lei 
pentru reabilitarea Căminului 
Cultural din satul Valea de Sus, com 
Cîmpani, jud. Bihor. 
Autor: Deputat PNL Nicolae Jolţa, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 

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

amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2512.  Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 23-Programul de 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 100 mii lei 
pentru reabilitarea Căminului 

Se impun lucrări de reabilitare,  
pentru acest obiectiv, astfel încât 
acest spaţiu să devină adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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construire aşezăminte culturale Cultural din satul Hârseşti, com. 
Cîmpani, jud. Bihor. 
Autor: Deputat PNL Nicolae Jolţa, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 

culturale şi de altă natură, la nivelul 
acestei localităţi.  
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

 

art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2513.  Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 23-Programul de 
construire aşezăminte culturale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 41,5 mii lei 
pentru reabilitare Cămin Cultural 
Albeşti, comuna Răbăgani, jud 
Bihor. 
Autor: Deputat PNL Nicolae Jolţa, 

Se impun lucrări de reabilitare,  
pentru acest obiectiv, astfel încât 
acest spaţiu să devină adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
acestei localităţi.  
Sursa de finanţare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 

Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2514.  Anexa 3/15/29 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare 
precum si a statiilor de tratare  a 
apei potabile  si a apei uzate 

Se propune alocarea sumei de 150 
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului INFIINTARE RETEA 
PUBLICA DE ALIMENTARE CU 
APA,RETEA PUBLICA DE 
CANALIZARE SI STATIE DE 
EPURARE IN SATELE SIRETU SI 
SERBESTI, comuna Săuceşti, 
judeţul  Bacău 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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Autori  
Deputat PNL Mihai Banu 
Deputat PNL Ionel Palăr 
Senator PNL Gabriel Berca 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

si Turismului proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2515.  Anexa 3/15/29 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare 
precum si a statiilor de tratare  a 
apei potabile  si a apei uzate 

Se propune alocarea  sumei de 200 
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului ,,Reabilitare sistem apa 
si canal” in orasul Baile 
Govora,judeţul Valcea. 
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
 
Sursa  
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2516.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a  
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate  
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 
3.031.500 lei pentru obiectivul 
„Canalizare în sistem centralizat şi 
epurarea apelor uzate în comuna 
Polovragi”, jud. Gorj. 
 
Autori: 

Achitarea datoriilor la lucrările 
executate şi neachitate. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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Deputat PNL - Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2517.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 16, 
Program construcţii săli sport 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 60.000 
lei pentru obiectivul „Sală sport 
Şcoala Scoarţa”, jud. Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL – Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Buna desfăşurare a orelor de sport. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
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2518.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 16, 
Program construcţii săli sport 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 
200.000 pentru obiectivul 
„Construcţie sală sport”, comuna 
Sejari, jud. Gorj 
 
Deputat PNL – Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Buna desfăşurare a orelor de sport. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2519.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 16, 
Program construcţii săli sport 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 
.400.000 lei pentru obiectivul 
„Construcţie sală sport”, comuna 
Stăneşti, jud. Gorj. 
 

Buna desfăşurare a orelor de sport. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
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Deputat PNL – Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2520.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a  
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate  
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea cu suma de 
2.000.000 lei pentru obiectivul 
„Asigurare utilităţi apartamente 
ANL”, oraş Târgu-Cărbuneşti, jud. 
Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

 
 
 
Realizarea investiţiei deja aprobate 
de construire a 100 apartamente 
ANL necesită asigurarea utilităţilor 
în zona unde se construiesc acestea; 
conform studiului de fezabilitate 
întocmit valoarea acestora este de 
aproximativ 2.000.000 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2521.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a  
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate  
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea cu suma de 
520.000 lei pentru obiectivul „Staţie 
de tratare apă, oraşul Turceni”, jud. 
Gorj 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a 
mediului. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2522.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a  
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate  
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea cu suma de 
1.267.805.978 lei pentru obiectivul 
„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, a staţiilor de tratare a  
apei potabile şi staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile de până la 
50.000 de locuitori”, oraşul Turceni, 
jud. Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a 
mediului. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

şi completările ulterioare. 

2523.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 20, 
Bazine de înot 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 
7.560.000 lei pentru obiectivul 
„Bazin de înot, oraş Turceni”, jud. 
Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

 Îmbunătăţirea calităţii vieţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Bazine de 
inot prevazut in bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului. Suma prevazuta 
pentru anul 2010 este in pozitie 
globala si se repartizeaza pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite. 

2524.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/29, Cod Obiectiv 23 

PROGRAMUL CONSTRUIRE 
ASEZAMINTE CULTURALE 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
1200 mii lei pentru obiectivul 
„Consolidare, extindere si 
modernizare Camin Cultural in 
localitatea Randunica”, jud. Tulcea 
Autori: deputat PNL Octavian Popa 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
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culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2525.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/29, Cod Obiectiv 795 

PROGRAMUL CONSTRUIRE 
ASEZAMINTE CULTURALE - B 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
3000  mii lei pentru obiectivul 
„Construire Camin Cultural in 
localitatea Valea Teilor”, jud. Tulcea 
Autori: deputat PNL Octavian Popa 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2526.  MINISTERUL DEZVOLTARII Se propune alocarea sumei prevăzute Aceasta suma este necesara pentru Se propune respingerea 
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REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/29, Cod Obiectiv 795 

PROGRAMUL CONSTRUIRE 
ASEZAMINTE CULTURALE - B 

pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
752,12  mii lei pentru obiectivul 
„Construire Camin Cultural in 
localitatea Mircea Voda”, jud. Tulcea
Autori: deputat PNL Octavian Popa 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 

amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2527.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/29, Cod Obiectiv 23 

PROGRAMUL CONSTRUIRE 
ASEZAMINTE CULTURALE 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 20 
mii lei pentru obiectivul 
„Consolidare, extindere si 
modernizare Camin Cultural in 
Comuna Turcoaia”, jud. Tulcea 
Autori: deputat PNL Octavian Popa 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
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modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2528.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/29, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 20   
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
150 mii lei pentru obiectivul 
„Alimentare cu apa” Sat Caugagia, 
Comuna Baia, jud. Tulcea 
 
Autori: deputat PNL Octavian Popa 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesara racordarea 
cetatenilor la reteaua de apa 
potabila. 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2529.  Anexa 3/15/29 cod obiectiv 18 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul  
 „Sistem de colectare şi transport a 
deşeurilor menajere pe raza 
comunelor Recea, Lisa, Voila, jud. 
Braşov”, cu suma de 800 mii lei. 
 
Iniţiatori, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Comuna Recea, Lisa si Voila au 
accesat impreuna un fond pe axa 
PHARE CES 2006, „Sistem de 
colectare şi transport a deşeurilor 
menajere pe raza comunelor Recea, 
Lisa, Voila, jud. Braşov”,  
cofinantarii pentru toate cele 3 
comune este de 800 000 lei. 
Mentionam ca Recea este leader de 
proiect. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2530.  Anexa 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 cod obiectiv 19 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Ilfov pentru 
obiectivul – Extindere reţea 
canalizare pentru localitatile comunei 

Investiţia este necesară pentru a se 
asigura continuarea dezvoltării 
infrastructrii locale din comuna 
Afumaţi în vederea dezvoltării sale 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
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Afumaţi, cu suma de 1000 mii lei; 
Iniţiatori: 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

din punct de vedere urbanistic.  
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2531.  Anexa 3/15/29 Cod obiectiv 23 
Programul construire aşezămite 
culturale 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 1.200 
mii lei pentru finalizarea lucrărilor de 
reabilitarea căminului cultural din 
comuna Mihaeşti, judeţul Olt. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
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culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2532.  Anexa 3/15/29 Cod obiectiv 23 
Programul construire aşezămite 
culturale 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 953 
mii lei pentru reabilitarea Casei de 
Cultură din oraşul Scorniceşti, 
judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
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face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2533.  Anexa 3/15/29 Cod obiectiv 23 
Programul construire aşezămite 
culturale 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 1.000 
mii lei pentru finalizarea lucrărilor de 
modernizare a sălii destinate 
evenimentelor sociale din comuna 
Cilieni, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
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către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2534.  Anexa 3/15/29 Cod obiectiv 795 
Programul construire aşezămite 
culturale 

Poziţia 30 Olt 
Se propunere alocarea sumei de 714 
mii lei pentru modernizarea 
căminului cultural din comuna 
Potcoava, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
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2535.  Anexa 3/15/29 Cod obiectiv 795 
Programul construire aşezămite 
culturale 

Poziţia 31 Vâlcea 
Se propune alocarea sumei de 250 
mii lei pentru reabilitarea Căminului 
Cultural din comuna Alunu, judeţul 
Vâlcea. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Lucrarea se află în desfăşurare. 
Suma solicitată reprezintă valoarea 
de cofinanţare a Consiliului Local. 
Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2536.  Anexa 3/15/29 Cod obiectiv 795 
Programul construire aşezămite 
culturale 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru demararea lucrărilor de 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
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reabilitare a Căminului Cultural din 
comuna Drăghiceni, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2537.  Anexa 3/15/29 Cod obiectiv 23 
Programul construire aşezămite 
culturale 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a Căminului Cultural din 
comuna Izvoarele, judeţul Olt 
 

Investiţia este finanţată prin 
programul de “Construire 
aşezăminte culturale”. Suma 
solicitată reprezintă cofinanţarea 
Consiliului Local.  
Necesitatea existenţei unui spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
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Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2538.  Anexa 3/15/29 Cod obiectiv 795 
Programul construire aşezămite 
culturale 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 650 
mii lei pentru demararea lucrărilor de 
reabilitare la Căminul Cultural din 
comuna Scărişoara, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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PNL 
 

principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2539.  Anexa 3/15/29 Cod obiectiv 795 
Programul construire aşezămite 
culturale 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 2.240 
mii lei pentru demararea lucrărilor de 
reparaţii capitale la Căminul Cultural 
din comuna Giuvărăşti, judeţul Olt 
 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2540.  Anexa 3/15/29 Cod obiectiv 19 
Sisteme integrate de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de  106 
mii lei pentru reabilitarea staţiei de 
epurare din oraşul Scorniceşti, 
judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Asigurarea conditiilor necesare 
pentru dezvoltarea comunităţii. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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şi completările ulterioare. 
2541.  Anexa 3/15/29 Cod obiectiv 19 

Sisteme integrate de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 26.000 
mii lei pentru reabilitarea staţiei de 
epurare din oraşul Balş, judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Asigurarea conditiilor necesare 
pentru dezvoltarea comunităţii. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2542.  Anexa 3/15/29 Cod obiectiv 19 
Sisteme integrate de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 20.000 
mii lei pentru reabilitarea sistemului 
de alimentare cu apă din oraşul Balş, 
judeţul Olt 
 
Autori:  
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesară 
reabilitarea sistemului de 
alimentare cu apă. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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2543.  Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 23 - 
Programul Construire Asezăminte 
Culturale  
 
 

Se propune alocarea sumei de 1700 
mii lei pentru renovarea Căminului 
Cultural în comuna Munteni, Judeţul 
Galaţi 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Clădirea se găseşte intr-o stare de 
uzură avansată . Vechimea clădirii  
impune reconsolidarea.  
-Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2544.  Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 23 - 
Programul Construire Asezăminte 
Culturale  

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 1500 mii lei, pentru căminul 
cultural, comuna Negrileşti, Judeţul 
Galaţi 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Clădirea se găseşte intr-o stare de 
uzură avansată . Vechimea clădirii  
impune reconsolidarea. 
Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
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aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2545.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului , Anexa 3/15/29, cod de 
obiectiv 23 - Programul Construire 
Asezăminte Culturale  

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 500 mii lei pentru construcţia 
căminului cultural, Sat Odaia 
Manolache, comuna Vinatori,Judeţul 
Galaţi  
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii 
mentionate. 
De acest cămin cultural urmează să 
beneficieze intreaga comunitate 
locala. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
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către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2546.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului , Anexa 3/15/29, cod de 
obiectiv 23 - Programul Construire 
Asezăminte Culturale  

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 2000 mii lei, pentru realizare 
Centru Cultural, în comuna Cuza – 
Vodă, Judeţul Galaţi. 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii 
mentionate. 
De acest cămin cultural urmează să 
beneficieze intreaga comunitate 
locala. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2547.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului , Anexa 3/15/29, cod de 
obiectiv 23 - Programul Construire 
Asezăminte Culturale  

Se propune alocarea sumei de 800 
mii lei, pentru reabilitarea şi 
extinderea Căminului Cultural din 
comuna Nicoreşti, Judeţul Galaţi. 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 

Proiectul are realizat studiul de 
fezabilitate si expertiza tehnică. 
 
Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
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Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

mentionate. 
De acest cămin cultural urmează să 
beneficieze intreaga comunitate 
locala. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2548.  Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 23 - 
Programul Construire Asezăminte 
Culturale  
 

Se propune alocarea sumei de 650 
mii lei pentru proiectarea şi execuţia 
unui  Cămin Cultural în satul Traian, 
comuna Braniştea, judeţul Galaţi 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii 
mentionate. De acest cămin cultural 
urmează să beneficieze intreaga 
comunitate locala. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
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face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2549.  Anexa 3/15/29 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare 
precum si a statiilor de tratare  a 
apei potabile  si a apei uzate 

Se propune alocarea sumei de 7.863 
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului „Canalizare ape 
menajere si statiede epurare 
localitatea Sercaia ”, comuna 
Sercaia, judeţul  Brasov 
Iniţiatori, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 

rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2550.  Anexa 3/15/29 cod obiectiv 18 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul : 
Reţea de canalizare ape menajere şi 
Staţie de epurare în com. Şinca, 
respectiv satele Ohaba, Şinca Veche 
şi Valcea cu suma de de  300 mii lei. 
Iniţiatori, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

Investitia în  derulare pentru 
Înfiinţarea Reţelei de canalizare ape 
menajere şi Staţie de epurare în 
com. Şinca, respectiv satele Ohaba, 
Şinca Veche şi Valcea. Lucrarea nu 
mai  poate fi sustinuta din bugetul 
local al comunei Şinca. 
Finalizarea investiţiei este foarte 
importantă pentru locuitorii 
comunei Şinca. 
Sursa: bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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PNL  de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2551.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23, 02, Titlul C, art 02, 
alin 14 
Programe multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 3000 
mii lei pentru comuna Buzescu, 
judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "Sistem 
centralizat de alimentare cu apă şi 
canalizare " 
 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere . 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2552.  Anexa 3/ 15/ Capitol 7001/ 
Subcapitol 03/ Paragraf 01/ Grupa 
51/ Titlul VI/ Articol 02/ Alineat 04

Bloc ANL oras Hateg, contract nr. 
13935/ 14.11.2007, judeţul 
Hunedoara, in suma de 230 mii lei 
 
Initiatori deputat Ioan Timis, PNL, 
deputat Eugen Nicolăescu, PNL, 
Grupurile parlamentare ale PNL 

Plata lucrarilor de asigurare a 
utilitatilor .Finalizarea 
obiectivului,iunie 2010. 
Sursa de finantare: Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Grupa 20, Titlul II, Articol 30, 
Alineat 30 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2553.  Capitol 6501/ Subcapitol 04/ 
Paragraf 02/ Grupa 71/ Titlul XII/ 
Articol 01/ Alineat 30 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 

Teren si utilitati Campus Scolar, 
Haţeg, judeţul Hunedoara 
 in suma de 1.200 mii lei 
 
Initiatori deputat Ioan Timis, PNL, 
deputat Eugen Nicolăescu, PNL, 
Grupurile parlamentare ale PNL 

Crearea unui campus scolar la nivel 
European care sa asigure educatia, 
cazarea si hrana in principal a  
copiilor din Tara Hategului si din 
zonele limitrofe. 
Sursa de finantare: Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Grupa 20, Titlul II, Articol 30, 
Alineat 30 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2554.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 
51, art. 02, alin. 20 

Se propune alocarea sumei 
pentru judeţul Giurgiu, comuna 
Daia pentru obiectivul 
„Alimentare cu apă a satelor 
Daia şi Plopşoru” cu suma de 
2000 mii lei. 
 
Iniţiator 
    
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Lucrările executate şi 
neachitate şi necesitatea 
finalizării reţelei de apă pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de 
locuit în mediul rural. 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2216 -

Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2555.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 
51, art. 02, alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru obiectivul 
„Pietruirea drumurilor 
comunale” din comuna 
Gostinu, judeţul Giurgiu 
 
Iniţiator 
    
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
trafic 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2556.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 
51, art. 02, alin. 20 

Se propune alocarea sumei  de 
2000 mii lei  pentru judeţul 
Giurgiu, comuna Mihai Bravu 
pentru obiectivul „Alimentare 
cu apă” comuna Mihai Bravu, 
judeţul Giurgiu 
 
Iniţiator 
    
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Finalizarea obiectivului de 
investiţie, îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă. 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2557.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 
51, art. 02, alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
3700 mii lei pentru judeţul 
Giurgiu, comuna Cosoba pentru 
obiectivul „Modernizare DC 
144 – Cosoba – limită judeţ 
Dâmboviţa 
 
Iniţiator 
    
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
trafic 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2558.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 
51, art. 02, alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru obiectivul 
„Pietruirea drumurilor 
comunale” din comuna Vedea, 
judeţul Giurgiu 
 
Iniţiator 
    
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
trafic 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2559.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 
51, art. 02, alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
1600 mii lei pentru judeţul 
Giurgiu, comuna Herăşti pentru 
obiectivul „Modernizare DC 84 
– Herăşti – limită judeţ Ilfov 
 
Iniţiator 
    
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
trafic 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2560.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 
51, art. 02, alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru obiectivul 
„Pietruirea drumurilor 
comunale” din comuna Schitu, 
judeţul Giurgiu 
 
Iniţiatori 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
trafic 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2561.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 
51, art. 02, alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru obiectivul 
„Pietruirea drumurilor 
comunale” din comuna 
Stoeneşti, judeţul Giurgiu 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
trafic 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2562.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 
51, art. 02, alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru obiectivul 
„Pietruirea drumurilor 
comunale” din comuna Clejani, 
judeţul Giurgiu 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
trafic 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2563.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 
51, art. 02, alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru obiectivul 
„Pietruirea drumurilor 
comunale” din comuna 
Izvoarele, judeţul Giurgiu 
 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
trafic 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2564.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 
51, art. 02, alin. 20 

Se propune alocarea sumei 
pentru judeţul Giurgiu, comuna 
Izvoarele pentru obiectivul 
„Alimentare cu apă a satelor 
Izvoarele, Chiriacu şi Valea 
Plopilor” cu suma de 800 mii 
lei. 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Lucrările executate şi 
neachitate şi necesitatea 
finalizării reţelei de apă pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de 
locuit în mediul rural. 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2565.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 
51, art. 02, alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
1200 mii lei pentru judeţul 
Giurgiu, comuna Găiseni pentru 
obiectivul „Modernizare DC 
187 – sat Căscioarele  – A1” 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
trafic 
Sursa de finanţare: , 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2227 -

Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2566.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 
51, art. 02, alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
1800 mii lei pentru judeţul 
Giurgiu, comuna Găiseni pentru 
obiectivul „Modernizare DC 
190 – comuna Găiseni – 
comuna Vânătorii Mici” 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
trafic 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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- 2228 -

Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2567.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 
51, art. 02, alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru obiectivul 
„Pietruirea drumurilor 
comunale” din comuna 
Putineiu, judeţul Giurgiu 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
trafic 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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- 2229 -

Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2568.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 
51, art. 02, alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru obiectivul 
„Pietruirea drumurilor 
comunale” din comuna 
Gogoşari, judeţul Giurgiu 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
trafic 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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- 2230 -

Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2569.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 
51, art. 02, alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 
1200 mii lei pentru judeţul 
Giurgiu, comuna Răsuceni 
pentru obiectivul „Modernizare 
DC 24 – sat Răsuceni  – sat 
Carapancea”, comuna 
Răsuceni, judeţul Giurgiu 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
trafic 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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- 2231 -

Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2570.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 
51, art. 02, alin. 20 

Se propune alocarea sumei  de 
2000 mii lei  pentru judeţul 
Giurgiu, comuna Toporu pentru 
obiectivul „Alimentare cu apă a 
satelor Toporu şi Tomuleşti 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Finalizarea obiectivului de 
investiţie, îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă. 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2571.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

�i Turismului 

 
Se propune alocarea sumei de  

1.000 mii lei pentru construcţia 
Căminului cultural în comuna 
Baldovineşti, jude�ul Olt. 
 
 
 

Amendament propus de 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
Zonă cu o mo�tenire culturală 
puternică, dar în care locuitorii 
comunei nu beneficiază de un 
spatiu adecvat activită�ilor de 
acest gen. Locuitorii comunei nu 
beneficiaza de un spatiu adecvat 
pentru intrunire si recreere. 

   
 
 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2233 -

aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2572.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

�i Turismului 

 
Se propune alocarea sumei de  

1.000 mii lei pentru construcţia 
Căminului cultural în comuna 
Baldovineşti, jude�ul Olt. 
 
 
 

Amendament propus de 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
Zonă cu o mo�tenire culturală 
puternică, dar în care locuitorii 
comunei nu beneficiază de un 
spatiu adecvat activită�ilor de 
acest gen. Locuitorii comunei nu 
beneficiaza de un spatiu adecvat 
pentru intrunire si recreere. 

   
 
 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
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modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2573.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

�i Turismului 

 
Se propune alocarea sumei de  

495.mii lei pentru realizarea unei 
baze sportive în comuna Băbiciu, 
jude�ul OLT. 
 
 
 

  
Amendament propus de 

Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
Desfasurarea competitiilor sportive 
ale echipelor comunei Băbiciu �i 
activită�ile sportive organizate ale 
locuitorilor comunei, impun 
realizarea unei baze sportive, 
pentru care este necesară 
finan�area de la bugetul de stat, 
întrucât resursele consiliului local 
sunt insuficiente. 
 
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
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defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

2574.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

�i Turismului 

 
Se propune alocarea sumei de  

669 mii lei pentru realizarea bazei  
sportive din comuna Bărăşti, jude�ul 
OLT  
 
           Amendament propus de 
Senatorul  PSD Ion Toma. 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 
 

 
Desfasurarea competitiilor sportive 
ale echipelor comunei Băbiciu �i 
activită�ile sportive organizate ale 
locuitorilor comunei, impun 
realizarea unei baze sportive, 
pentru care este necesară 
finan�area de la bugetul de stat, 
întrucât resursele consiliului local 
sunt insuficiente. 
 

 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

2575.  Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
�i Turismului 

Se propune alocarea sumei de  
27 mii lei pentru modernizarea 
fântânilor publice din comuna 
Bărăşti, jude�ul OLT  
 
           Amendament propus de 

Necesitatea asigurării resurselor de 
apă potabilă în comună impune 
alocarea urgentă a fondurilor 
necesare modernizării fântânilor  
publice. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
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Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 
 

 
 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2576.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

�i Turismului 

 
Se propune alocarea sumei de  

8,430 mii lei pentru realizarea 
sistemului centralizat de canalizare 
din comuna Bărăşti, jude�ul OLT 

  
           
 
 
 
           Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 
Deputat PSD Doru Claudian 

 
O parte dintre locuitorii comunei 
deversează apele uzate în fose 
septice, însă cei mai mul�i nu au în 
dotarea gospodăriilor aceste 
constructii, încălcând normele de 
mediu. În această situa�ie se 
impune realizarea sistemului de 
canalizare al comunei Bără�ti. 
 
Proiectul face parte din planul de 
modernizare al comunei.  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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Frunzulică de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2577.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

�i Turismului 

 
Se propune alocarea sumei de  

1,335 mii lei pentru construcţia unui 
cămin cultural în comuna Bărăşti, 
jude�ul Olt 

  
 
            
 
           Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică  

Locuitorii celor 8 sate ale comunei 
Bărăşti nu beneficiază de un centru 
de recreere şi desfăşurare a 
activităţilor culturale. Dansurile 
populare, tradiţionale sunt în 
pericolul de a se pierde în lipsa 
unui cămin cultural în care acestea 
să se desfăşoare. 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
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nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2578.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune alocarea sumei de  

45 mii lei pentru studiul de 
fezabilitate şi proiectul de canalizare 
aferent comunei Bârza, jud. Olt. 

  
 
            

 
           Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică  

 
Realizarea studiului de fezabilitate 
si a proiectului pentru reteaua de 
canalizare a comunei Bârza sunt 
necesare pentru demararea 
procedurilor ulterioare de achizitie 
pentru realizarea efectivă a 
lucrărilor de canalizare. 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2579.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune alocarea sumei de  

8,000 mii lei pentru construirea 
retelei de canalizare şi staţiei de 
epurare a apelor din comuna Bârza 
jud. Olt. 

  
 

 
O parte dintre locuitorii comunei 
deversează apele uzate în fose 
septice, însă cei mai mulţi nu au în 
dotarea gospodăriilor aceste 
constructii, încălcând normele de 
mediu. În această situaţie se impune 
realizarea sistemului de canalizare 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
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           Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică  

al comunei Bărăşti. 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2580.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

�i Turismului 

 
Se propune alocarea sumei de  

814 mii lei pentru achizitionarea şi 
montarea unei centrale termice şi de 
panouri solare în comuna 
Brâncoveni. 

  
 
            

 
           Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 
Deputat PSD Doru Claudian 

 
Sumele sunt necesare pentru 

realizarea instalatiilor termice si de 
apă caldă menajeră.  

 
 
 
 
 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
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Frunzulică  categorii de lucrări.  
2581.  Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 1.200 
mii lei pentru construirea unui cămin 
cultural   din localitatea Găvăneşti, 

judeţul Olt. 
 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
Zonă cu o mo�tenire culturală 
puternică, dar în care locuitorii 
comunei nu beneficiază de un 
spatiu adecvat activităţilor de acest 
gen. Locuitorii comunei nu 
beneficiaza de un spatiu adecvat 
pentru intrunire si recreere. 

. 
 
              Sursa de finanţare: 
                 Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2582.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

 
Se propune acordarea sumei de 389 

 
Suma este necesară realizării unei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

mii lei pentru construirea unei baze 
sportive în localitatea Fălcoiu, 

judeţul Olt. 
 
 
 
 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman Şova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

baze pentru desfăşurarea 
activităţilor şi competiţiilor sportive 
ale locuitorilor din localitate. 
             
 
 
 
 
               Sursa de finanţare: 
                 Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

2583.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 

11.000 mii lei pentru alimentarea cu 
apă şi canalizare în localitatea 

Dobrosloveni, judeţul Olt. 
 
 
 
 

Amendament propus de : 

 
Sumele sunt necesare pentru 
realizarea sistemului de alimentare 
cu apă �i canalizare în comuna 
Dobrosloveni, pentru acoperirea 
necesarului de apă potabilă �i 
pentru preluarea apelor uzate, 
pentru locuitorii si agen�ii 
economici din localitate. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
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Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
               Sursa de finanţare: 
                 Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2584.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 500 
mii lei pentru construirea unei baze 
sportive în localitatea Dobrosloveni, 

judeţul Olt. 
 
 
 
 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
Echipele sportive �i locuitorii 
comunei nu dispun de o bază 
sportivă adecvată pentru 
desfă�urarea activităţilor şi 
competiţiilor sportive. Se impune 
de urgen�ă alocarea sumelor 
necesare realizării obiectivului. 
             
 
 
 
               Sursa de finanţare: 
                 Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
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3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

2585.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 8.000 

mii lei necesară  pentru infiinţarea 
reţelei de alimentarea cu apă  si 
canalizare în comuna Milcov,  

judeţul Olt. 
 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
Sumele sunt necesare pentru 
realizarea sistemului de alimentare 
cu apă �i canalizare în comuna 
Milcov, pentru acoperirea 
necesarului de apă potabilă �i 
pentru preluarea apelor uzate, 
pentru locuitorii si agen�ii 
economici din localitate. 

 
 
 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2586.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 2.500 
mii lei necesară construirii unei săli 

de sport în localitatea Obârşia,  
judeţul Olt 

 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman Şova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
Sumele sunt necesare pentru 
realizarea obiectivului sală de sport, 
pentru ca elevii şcolilor din comună 
să poată efectua orele de educaţie 
fizică şi sport pe toată durata 
anului. 

 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
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constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2587.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 1.000 

mii lei necesară construirii unei 
Cămin Cultural in localitatea Oboga,  

judeţul Olt. 
 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman Şova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

Zonă cu o mo�tenire culturală 
puternică, dar în care locuitorii 
comunei nu beneficiază de un 
spatiu adecvat activităţilor de acest 
gen. Locuitorii comunei nu 
beneficiaza de un spatiu adecvat 
pentru intrunire si recreere. 

 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
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culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2588.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 1.600 
mii lei necesară  pentru alimentarea 
cu apă în comuna Oporelu,  judeţul 

Olt. 
 
 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
Sumele sunt necesare pentru 
realizarea sistemului de alimentare 
cu apă �i canalizare în comuna 
Oporelu, pentru acoperirea 
necesarului de apă potabilă pentru 
locuitorii si agen�ii economici din 
localitate. 

 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2589.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

�i Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 24 

mii lei necesară  pentru alimentarea 
cu apă  si canal comuna Osica de Jos,  

judeţul Olt. 
 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
Sumele sunt necesare pentru 
realizarea sistemului de alimentare 
cu apă �i canalizare în comună, 
pentru acoperirea necesarului de 
apă potabilă pentru locuitorii si 
agen�ii economici din localitate. 

 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2590.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

�i Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 3.000 
mii lei necesară  pentru alimentarea 
cu apă în localitatea Perieţi,  judeţul 

Olt. 
 
 
 
 

Amendament propus de : 

 
Sumele sunt necesare pentru 
realizarea sistemului de alimentare 
cu apă �i canalizare în comună, 
pentru acoperirea necesarului de 
apă potabilă pentru locuitorii si 
agen�ii economici din localitate. 

. 
 

Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2591.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 

 
Se propune acordarea sumei de 3.300 
mii lei necesară  pentru construirea 

 
O parte dintre locuitorii comunei 
deversează apele uzate în fose 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2250 -

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

unei staţii de epurare şi canalizare în 
localitatea Perieţi,  judeţul Olt. 

 
 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman Şova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

septice, însă cei mai mul�i nu au în 
dotarea gospodăriilor aceste 
constructii, încălcând normele de 
mediu. În această situa�ie se 
impune realizarea sistemului de 
canalizare al comunei Perieţi. 

. 
 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului. 

proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2592.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 3.959 
mii lei necesară  pentru construirea 
unei staţii de epurare a reţelei de 
canalizare în comuna Izbiceni,  
judeţul Olt. 

 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman Şova 

 
Fondurile sunt necesare finalizării 
proiectului  început în 2009.  

 
 
 
 
 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2593.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 1.135 
mii lei necesară  modernizării Bazei 

sportive din localitatea Izbiceni,  
judeţul Olt. 

 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman Şova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
Desfasurarea competitiilor sportive 
ale echipelor comunei Izbiceni �i 
activită�ile sportive organizate ale 
locuitorilor comunei, impun 
realizarea unei baze sportive, 
pentru care este necesară 
finan�area de la bugetul de stat, 
întrucât resursele consiliului local 
sunt insuficiente. 

 
Sursa de finanţare: 
 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
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defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

2594.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 1.135 

mii lei necesară  amenajării Bazei 
sportive din localitatea Ipoteşti,  

judeţul Olt. 
 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman Şova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
 

Desfasurarea competitiilor sportive 
ale echipelor comunei Ipoteşti şi 
activităţile sportive organizate ale 
locuitorilor comunei, impun 
realizarea unei baze sportive, 
pentru care este necesară 
finan�area de la bugetul de stat, 
întrucât resursele consiliului local 
sunt insuficiente. 

 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

2595.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 2.205 

mii lei necesară construirii unei 
Cămin Cultural în localitatea 

Ipoteşti,  judeţul Olt. 
 

 
Zonă cu o mo�tenire culturală 
puternică, dar în care locuitorii 
comunei nu beneficiază de un 
spatiu adecvat activită�ilor de 
acest gen. Locuitorii comunei nu 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
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Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

beneficiaza de un spatiu adecvat 
pentru intrunire si recreere. 

 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului. 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2596.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 2.500 
mii lei necesară  pentru construirea 
unei staţii de epurare şi a reţelei de 

canalizare în localitatea Iancu Jianu,  
judeţul Olt. 

 
 
 

 
O parte dintre locuitorii comunei 
deversează apele uzate în fose 
septice, însă cei mai mul�i nu au în 
dotarea gospodăriilor aceste 
constructii, încălcând normele de 
mediu. În această situa�ie se 
impune realizarea sistemului de 
canalizare al comunei. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
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Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman Şova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
Sursa de finanţare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2597.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 1.700 

mii lei necesară construirii unei 
Cămin Cultural in localitatea 

Vultureşti,  judeţul Olt. 
 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
Zonă cu o mo�tenire culturală 
puternică, dar în care locuitorii 
comunei nu beneficiază de un 
spatiu adecvat activită�ilor de 
acest gen. Locuitorii comunei nu 
beneficiaza de un spatiu adecvat 
pentru intrunire si recreere. 

   
 
 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
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ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2598.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 1.214 
mii lei necesară  pentru alimentarea 
cu apă  a localităţii Vlădila,  judeţul 

Olt. 
 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
Sumele sunt necesare pentru 
realizarea sistemului de alimentare 
cu apă şi canalizare în comună, 
pentru acoperirea necesarului de 
apă potabilă pentru locuitorii si 
agen�ii economici din localitate. 

 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2599.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 1.612 
mii lei necesară  pentru alimentarea 

cu apă  a satului Dejeşti, comuna 
Vitomireşti,  judeţul Olt. 

 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

 
Sumele sunt necesare pentru 
realizarea sistemului de alimentare 
cu apă şi canalizare în comună, 
pentru acoperirea necesarului de 
apă potabilă pentru locuitorii si 
agen�ii economici din localitate. 

 
 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2600.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 1.776 
mii lei necesară  pentru alimentarea 
cu apă  a satului Trepteni, comuna 

Vitomireşti,  judeţul Olt. 
 
 
 

 
Sumele sunt necesare pentru 
realizarea sistemului de alimentare 
cu apă �i canalizare în comună, 
pentru acoperirea necesarului de 
apă potabilă pentru locuitorii si 
agen�ii economici din localitate. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
Sursa de finanţare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2601.     Se propune respingerea 
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Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale ţi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de  
1.400 mii lei pentru construcţia 
Căminului cultural în comuna 
Vişina, judeţul Olt. 
 
 
 

Amendament propus de 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman Şova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

Zonă cu o moştenire culturală 
puternică, dar în care locuitorii 
comunei nu beneficiază de un 
spatiu adecvat activităţilor de acest 
gen. Locuitorii comunei nu 
beneficiaza de un spatiu adecvat 
pentru intrunire si recreere. 

   
 
 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2602.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

 
Se propune acordarea sumei de 500 

mii lei pentru Sala de sport din 
comuna Verguleasa,  judeţul Olt. 

 
Elevii comunei Verguleasa nu 

beneficiază de un spaţiu propice 
desfăşurării orelor de sport, în 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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Turismului  
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman Şova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

special pe timpul iernii, când 
vremea nu permite efectuarea 

activităţilor sportive. 
 
 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului 

art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2603.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

 
Se propune acordarea sumei de 1.500 

mii lei pentru alimentarea cu apă a  
localităţii Verguleasa,  judeţul Olt. 

 
Sumele sunt necesare pentru 
realizarea sistemului de alimentare 
cu apă şi canalizare în comună, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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Turismului  
 
 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

pentru acoperirea necesarului de 
apă potabilă pentru locuitorii si 
agenţii economici din localitate. 

 
 
 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului 

art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2604.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 180 
mii  lei pentru amenajarea aleilor 
pietonale din  comuna Şerbăneşti, 

judeţul Olt. 
 
 
 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman Şova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

  
Aleile pietonale existente sunt 
puternic deteriorate, pietonii 
folosind pentru deplasare căile 
rutiere, ceea ce a dus la producerea 
a numeroase accidente rutiere şi 
ingreunarea traficului auto. Este 
necesară alocarea urgentă a sumelor 
solicitate. 

 
 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2605.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 3.500 
mii  lei pentru introducerea de gaze 
naturale în Comuna Schitu, judeţul 

Olt. 
 
 
 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
Este necesară alocarea urgentă a 
sumelor pentru realizarea re�elei 
de gaze naturale în comuna Schitu.  
 
 
 
 
 
 
              Sursa de finanţare: 
                 Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2606.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

 
Se propune acordarea sumei de 3.190 

 
Elevii comunei Rusăneşti nu 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
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Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

�i Turismului 

mii lei pentru construirea unei săli de 
sport în comuna Rusăneşti, judeţul 

Olt. 
 
 
 
 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

beneficiază de un spaţiu propice 
desfăşurării orelor de sport, în 
special pe timpul iernii, când 
vremea nu permite efectuarea 
activităţilor sportive. 
 
 
 
 
              Sursa de finanţare: 
                 Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2607.   
Legea bugetului de stat pe 

 
Se propune alocarea sumei de 

 
Suma este necesară pentru a 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2265 -

2010/2010/ Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Turismului 
 
  

95 mii lei pentru reabilitarea 
fântânilor publice din Redea, Judeţul 
Olt. 
 
 

Amendament propus de: 

Senatorul  PSD Ion Toma 

Senator PSD Dan Coman Şova 

Deputat PSD Valeriu Steriu 

Deputat PSD Doru Claudian 

Frunzulică 

 
 

asigura calitatea apei potabile, 
acţiuni de igienizare, deznisipare şi 
reparaţii. 

 
 
 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

1.  Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2608.   
Legea bugetului de stat pe 2010/ 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Turismului 
  

 
Se propune alocarea sumei de 

452,517 mii lei pentru construcţia 
unei baze sportive de tip I, comuna 
Grădinile, Jude�ul Olt. 
 
 
 

Amendament propus de: 

Senatorul  PSD Ion Toma 

Senator PSD Dan Coman Şova 

Deputat PSD Valeriu SteriuDeputat 

 
 Sumele sunt necesare pentru 
realizarea obiectivului bază 
sportivă. 
 

 
 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
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PSD Doru Claudian Frunzulică  2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

2609.   
Legea bugetului de stat pe 2010/ 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Turismului 
 
  

 
Se propune alocarea sumei de 

1.300 mii lei pentru construcţia unei 
săli de sport, în comuna Grădinile în 
Judeţul Olt. 
 
 
 

Amendament propus de: 

Senatorul  PSD Ion Toma 

Senator PSD Dan Coman Şova 

Deputat PSD Valeriu SteriuDeputat 

PSD Doru Claudian Frunzulică  

 
 Sumele sunt necesare pentru 
realizarea obiectivului sală de sport, 
pentru ca elevii şcolilor din comună 
să poată efectua orele de educaţie 
fizică şi sport pe toată durata 
anului. 
 

 
 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
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sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2610.   
Legea bugetului de stat pe 2010/ 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Turismului 
  

 
Se propune alocarea sumei de 

500 mii lei pentru construcţia unui 
cămin cultural la Grădinile în Judeţul 
Olt. 
 
 
 

Amendament propus de: 

Senatorul  PSD Ion Toma 

Senator PSD Dan Coman Şova 

Deputat PSD Valeriu Steriu 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică  

 
 Locuitorii comunei Grădinile nu 
beneficiază de un centru de recreere 
şi desfăşurare a activităţilor 
culturale.  
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2268 -

aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2611.   
Legea bugetului de stat pe 2010/ 

 Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Turismului 

 
Se propune alocarea sumei de 

50 mii lei pentru un plan urbanistic 
general, comuna Grădinile, Judeţul 
Olt. 
 
 

Amendament propus de: 

Senatorul  PSD Ion Toma 

Senator PSD Dan Coman Şova 

Deputat PSD Valeriu Steriu 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică  

 
Suma este necesară pentru 

realizarea proiectului ce face parte 
din programul de amenajare a 
teritoriului şi de dezvoltare a 
localităţii 
 

 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

2612.     Se propune respingerea întrucât: 
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Legea bugetului de stat pe 2010/ 
 Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru amenajare reţea 
apă şi canalizare în satul Plăviceanca, 
comuna Grădinile, Judeţul Olt. 
 
 

Amendament propus de: 

Senatorul  PSD Ion Toma 

Senator PSD Dan Coman Şova 

Deputat PSD Valeriu Steriu 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică  

Sumele sunt necesare pentru 
realizarea sistemului de alimentare 
cu apă și canalizare, pentru 
acoperirea necesarului de apă 
potabilă și pentru preluarea apelor 
uzate, pentru locuitorii si agenții 
economici din localitate. 

 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2613.   
Legea bugetului de stat pe 2010/ 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Turismului 
  

 
Se propune alocarea sumei de 6000 
mii lei in comuna Gradinari ,Judetul 
Olt pentru lucrările de alimentare cu 
apa. 
 

Amendament propus de: 

Senatorul  PSD Ion Toma 

Senator PSD Dan Coman Şova 

 
Sumele sunt necesare pentru 
realizarea sistemului de alimentare 
cu apă şi canalizare în comună, 
pentru acoperirea necesarului de 
apă potabilă pentru locuitorii si 
agenții economici din localitate. 

 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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Deputat PSD Valeriu Steriu 

Deputat PSD Doru Ioan Frunzulică 

 

 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2614.   
Legea bugetului de stat pe 2010/ 

 Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 

 
Se propune alocarea sumei de 32000 
mii lei in comuna Gradinari ,Judetul 
Olt pentru constructia unui camin 

 
Zonă cu o moştenire culturală 
puternică, dar în care locuitorii 
comunei nu beneficiază de un 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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Turismului cultural 
 

Amendament propus de: 

Senatorul  PSD Ion Toma 

Senator PSD Dan Coman Şova 

Deputat PSD Valeriu Steriu 

Deputat PSD Doru Ioan Frunzulică 

 

spatiu adecvat activităților de acest 
gen. Locuitorii comunei nu 
beneficiaza de un spatiu adecvat 
pentru intrunire si recreere. 

 
 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2615.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 5001 gr.51 art.02 alin.03  
 

Suma iniţială se suplimentează cu 
500 000 lei, cu destinaţia: 
REABILITARE DRUMURI 
COMUNALE 
ÎN LOCALITĂŢILE BUCOVĂŢ ŞI 
BAZOŞU NOU, JUD. TIMIŞ 
 

Motivaţia amendamentului: 
1. Drumurile comunale din 
localităţile Bucovăţ şi Bazoşu Nou, 
jud. Timiş au ajuns într-un stadiu 
avansat de degradare, care creează 
probleme deosebite cetăţenilor ce 
locuiesc în aceste sate şi celor aflaţi 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

în tranzit.  
2. Starea necorespunzătoare a 
acestor drumuri influenţează 
negativ percepţia cetăţenilor asupra 
Puterii văzută responsabilă de 
respectiva stare. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
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2616.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 5001 gr.51 art.02 alin.03  
 

Suma iniţială se suplimentează cu 2 
500 000 lei, cu destinaţia: 
ASFALTARE DRUM COMUNAL 
ÎNTRE LOCALITĂŢILE 
BUCOVĂŢ ŞI MOŞNIŢA VECHE, 
JUD. TIMIŞ 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
1. Drumul comunal între localităţile 
Bucovăţ şi Moşniţa Veche, jud. 
Timiş a ajuns într-un stadiu avansat 
de degradare, care creează 
probleme deosebite cetăţenilor ce 
locuiesc în aceste sate şi celor aflaţi 
în tranzit.  
2. Starea necorespunzătoare a 
acestui drum influenţează negativ 
percepţia cetăţenilor asupra Puterii 
văzută responsabilă de respectiva 
stare. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2617.  Anexa3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Tilul VI-Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02, alin 20.- Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor.  
 

Suma iniţială se suplimentează cu 
200 000 lei, cu destinaţia: 
MODERNIZARE REŢEA 
ALIMENTARE CU APĂ 
DIN LOCALITATEA LIVEZILE, 
JUD. TIMIŞ 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
Reţeaua de alimentare cu apă din 
localitatea Livezile, jud. Timiş este 
uzată fizic şi moral, devenind 
dătătoare de diverse probleme 
pentru cetăţeni. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2275 -

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2618.  Anexa3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Tilul VI-Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02, alin 20.- Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor.  
 

Suma iniţială se suplimentează cu 
250 000 lei, cu destinaţia: 
ÎNFIINŢARE REŢEA 
ALIMENTARE CU APĂ 
ÎN LOCALITATEA DOLAŢ, JUD. 
TIMIŞ 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
Localitatea Dolaţ, jud. Timiş nu 
dispune, la ora actuală, de o reţea 
de alimentare cu apă. Numeroşi 
locuitori sunt vârstnici şi cu diverse 
probleme de sănătate şi întâmpină 
dificultăţi în a-şi procura apa 
potabilă, respectiv cea necesară în 
cadrul gospădăriilor lor. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2619.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 5001 gr.51 art.02 alin.03  
 

Suma iniţială se suplimentează cu 
400 000 lei, cu destinaţia: 
MODERNIZARE DRUM 
COMUNAL 
ÎNTRE LOCALITĂŢILE DOLAŢ 
ŞI GHILAD, JUD. TIMIŞ 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
Modernizarea drumului comunal 
între localităţile Dolaţ şi Ghilad ar 
permite cetăţenilor acestora, 
cetăţenilor localităţilor învecinate şi 
celor aflaţi în tranzit să parcurgă, 
prin utilizarea acestui drum, 
distanţe sensibil mai mici decât în 
prezent, când sunt constrânşi la rute 
ocolitoare. Evident, scurtarea 
distanţelor parcurse conduce la 
economie de timp, de carburant, de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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uzură a mijloacelor de transport, 
respectiv de costuri. 
  
Sursa de finanţare: 
Ministerului Economiei 

local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2620.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 5001 gr.51 art.02 alin.03  
 

Suma iniţială se suplimentează cu 75 
000 lei, cu destinaţia: 
PIETRUIRE STRĂZI 
ÎN LOCALITATEA DOLAŢ, JUD. 
TIMIŞ 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
Străzile din localitatea Dolaţ,  jud. 
Timiş sunt într-o stare extrem de 
proastă, datorată, pe de o parte, 
proprietăţilor solului în zonă, dar, 
pe de altă parte, şi faptului că, din 
lipsă de fonduri, ele nu au fost 
corespunzător întreţinute. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2621.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 5001 gr.51 art.02 alin.03  
 

Suma iniţială se suplimentează cu 75 
000 lei, cu destinaţia: 
PIETRUIRE STRĂZI 
ÎN LOCALITATEA LIVEZILE, 
JUD. TIMIŞ 

Motivaţia amendamentului: 
Străzile din localitatea Livezile,  
jud. Timiş sunt într-o stare extrem 
de proastă, datorată, pe de o parte, 
proprietăţilor solului în zonă, dar, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
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Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

pe de altă parte, şi faptului că, din 
lipsă de fonduri, ele nu au fost 
corespunzător întreţinute. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2622.      
2623.  Anexa 3/15/02 Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 5001 gr.51 art.02 alin.03  
 

Suma iniţială se suplimentează cu 
150 000 lei, cu destinaţia: 
EXECUŢIE TROTUARE 
ÎN LOCALITATEA DOLAŢ, JUD. 
TIMIŞ 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
Trotuarele din localitatea Dolaţ,  
jud. Timiş sunt într-o stare extrem 
de proastă, datorată, pe de o parte, 
proprietăţilor solului în zonă, dar, 
pe de altă parte, şi faptului că, din 
lipsă de fonduri, ele nu au fost 
corespunzător întreţinute. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2624.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 5001 gr.51 art.02 alin.03  
 

Suma iniţială se suplimentează cu 
150 000 lei, cu destinaţia: 
EXECUŢIE TROTUARE 
ÎN LOCALITATEA LIVEZILE, 
JUD. TIMIŞ 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
Trotuarele din localitatea Livezile,  
jud. Timiş sunt într-o stare extrem 
de proastă, datorată, pe de o parte, 
proprietăţilor solului în zonă, dar, 
pe de altă parte, şi faptului că, din 
lipsă de fonduri, ele nu au fost 
corespunzător întreţinute. 
 
Sursa de finanţare: 
Serviciului de Transmisiuni 
Speciale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2625.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 04 

Suma iniţială se suplimentează cu 1 
000 000 lei, cu destinaţia: 
CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT 
ÎN LOCALITATEA GIERA, JUD. 
TIMIŞ 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
1. Localitatea Giera,  jud. Timiş nu 
dispune la ora actuală de o sală de 
sport. Dată fiind necesitatea ei 
acută, Primăria Giera a demarat 
acţiunile pentru corectarea situaţiei, 
având un proiect de realizare a unei 
asemenea săli, depus în 2006 şi 
aflat actualmente pe lista de sinteză 
a Companiei Naţionale de 
Investiţii. 
2. Primăria Giera are rezolvată, din 
toate punctele de vedere, problema 
terenului destinat Sălii de Sport 
anvizajate. 
 
Sursa de finanţare: 
Ministerului Economiei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
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2626.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr.51 art.02 alin.01 

Suma iniţială se suplimentează cu  
700 000 lei, cu destinaţia: 
AMENAJARE PIAŢĂ AGRO-
INDUSTRIALĂ 
ŞI DE BUNURI DE LARG 
CONSUM 
ÎN LOCALITATEA GIERA, JUD. 
TIMIŞ 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
Comuna Giera nu dispune de o 
piaţă agro-industrială şi de bunuri 
de larg consum, iar cetăţenii 
comunei şi ai satelor învecinate 
resimţ acut lipsa ei. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2627.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 5001 gr.51 art.02 alin.03  
 

Suma iniţială se suplimentează cu  
500 000 lei, cu destinaţia: 
AMENAJARE STRĂZI, 
REPARARE TROTUARE 
ŞI REALIZARE CANALE DE 
SCURGERE A APELOR 
PLUVIALE 
ÎN LOCALITATEA GIERA, JUD. 
TIMIŞ 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
Starea străzilor, trotuarelor şi 
canalelor de scurgere a apelor 
pluviale în localitatea Giera este 
total necorespunzătoare, afectând 
profund, negativ, viaţa de zi cu zi a 
cetăţenilor localităţii Giera şi 
imaginea acestei localităţi. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
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2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2628.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 5001 gr.51 art.02 alin.03  
 

Suma iniţială se suplimentează cu  
500 000 lei, cu destinaţia: 
AMENAJARE STRĂZI, 
REPARARE TROTUARE 
ŞI REALIZARE CANALE DE 
SCURGERE A APELOR 
PLUVIALE 

Motivaţia amendamentului: 
Starea străzilor, trotuarelor şi 
canalelor de scurgere a apelor 
pluviale în localitatea Toager este 
total necorespunzătoare, afectând 
profund, negativ, viaţa de zi cu zi a 
cetăţenilor localităţii Toager şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
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ÎN LOCALITATEA TOAGER, 
JUD. TIMIŞ 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

imaginea acestei localităţi. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Ministerul Public 

2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2629.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 5001 gr.51 art.02 alin.03  
 

Suma iniţială se suplimentează cu  
500 000 lei, cu destinaţia: 
AMENAJARE STRĂZI, 
REPARARE TROTUARE 
ŞI REALIZARE CANALE DE 
SCURGERE A APELOR 
PLUVIALE 

Motivaţia amendamentului: 
Starea străzilor, trotuarelor şi 
canalelor de scurgere a apelor 
pluviale în localitatea Grăniceri este 
total necorespunzătoare, afectând 
profund, negativ, viaţa de zi cu zi a 
cetăţenilor localităţii Grăniceri şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
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ÎN LOCALITATEA GRĂNICERI, 
JUD. TIMIŞ 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

imaginea acestei localităţi. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Ministerului Economiei 

2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2630.  Capitol 1 sectiunea 2 art.4 lit.e 
Legea Bugetului de Stat 2010 
 
Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 20 

Suma iniţială se suplimentează cu  
700 000 lei, cu destinaţia: 
REALIZARE REŢEA DE 
CANALIZARE ŞI STAŢIE DE 
EPURARE 
ÎN LOCALITATEA GRĂNICERI, 
JUD. TIMIŞ" 

Motivaţia amendamentului: 
Cetăţenii localităţii Grăniceri 
consideră drept prioritate stringentă 
realizarea reţelei de canalizare şi a 
unei staţii de epurare, în aspiraţia 
lor de a-şi ridica standardul de viaţă 
la niveluri fireşti pentru etapa 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
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Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

istorică pe care o trăim. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2631.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 04 

Suma iniţială se suplimentează cu  
700 000 lei, cu destinaţia: 
CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT 
ÎN LOCALITATEA DAROVA, 
JUD. TIMIŞ" 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
Cetăţenii localităţii Darova -în 
special tinerii- resimt acut lipsa 
unei săli de sport în localitate. 
Primăria comunei Darova a depus 
încă din 2006 un proiect în de 
construire a unei asemenea săli în 
localitatea Darova, la Compania 
Naţională de Investiţii. După 4 ani 
de inevoluţie a lucrurilor, se 
impune includerea la finanţare a 
acestui obiectiv extrem de benefic. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Ministerului Economiei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
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locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2632.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 5001 gr.51 art.02 alin.03  
 

Suma iniţială se suplimentează cu  1 
000 000 lei, cu destinaţia: 
REALIZARE TROTUARE, 
CANALIZARE PLUVIALĂ ŞI 
PODEŢE 
ÎN LOCALITATEA DAROVA, 
JUD. TIMIŞ" 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
Localitatea Darova se confruntă cu 
mari probleme datorită nedispunerii 
de o reţea adecvată de canalizare 
pluvială şi datorită stării podeţelor 
şi trotuarelor. Tergiversarea 
începerii finanţării lucrărilor menite 
să rezolve aceste probleme ar crea 
mari nemulţumiri cetăţenilor 
comunei. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2633.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 04 

Suma iniţială se suplimentează cu  
500 000 lei, cu destinaţia: 
CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT 
ÎN LOCALITATEA CHECEA, 
JUD. TIMIŞ" 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
Localitatea Checea, jud. Timiş nu 
dispune la ora actuală de o sală de 
sport. O asemenea lipsă frustrează 
tinerii din localitate de posibilitatea 
de a-şi petrece timpul liber într-o 
manieră plăcută, sănătoasă şi 
instructivă, prin practicarea 
sportului. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
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locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2634.  Capitol 1 sectiunea 2 art.4 lit.e 
Legea Bugetului de Stat 2010/ 
Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 20  
 

Suma iniţială se suplimentează cu  1 
000 000 lei, cu destinaţia: 
REALIZARE STAŢIE TRATARE 
APĂ ŞI EXTINDERE COLOANĂ 
ÎN LOCALITATEA CHECEA, 
JUD. TIMIŞ" 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
Localitatea Checea, jud. Timiş are, 
la ora actuală, finalizat Proiectul 
Tehnic pentru realizarea 
obiectivului staţie tratare apă şi 
extindere coloană, obiectiv extrem 
de important  pentru cetăţenii 
localităţii. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2635.  Capitol 1 sectiunea 2 art.4 lit.e 
Legea Bugetului de Stat 2010/ 
Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 20  
 

Suma iniţială se suplimentează cu  1 
000 000 lei, cu destinaţia: 
REALIZARE SISTEM DE 
CANALIZARE ŞI STAŢIE DE 
EPURARE APE UZATE 
ÎN LOCALITATEA CHECEA, 
JUD. TIMIŞ" 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
Localitatea Checea, jud. Timiş are, 
la ora actuală, finalizat Studiul de 
Fezabilitate şi Proiectul Tehnic 
pentru realizarea obiectivului 
sistem de canalizare şi staţie de 
epurare ape uzate, obiectiv extrem 
de important  pentru cetăţenii 
localităţii. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
- Responsabilitatea stabilirii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2291 -

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2636.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 5001 gr.51 art.02 alin.03  
 

Suma iniţială se suplimentează cu  1 
000 000 lei, cu destinaţia: 
REPARAŢIE CAPITALĂ LA 
DRUMUL COMUNAL DC 215, 
LOCALITATEA CHECEA, JUD. 
TIMIŞ" 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2637.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 04 

Suma iniţială se suplimentează cu  1 
000 000 lei, cu destinaţia: 
CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT, 
ÎN LOCALITATEA VALCANI, 
JUD. TIMIŞ" 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
Localitatea Valcani nedispunând de 
o sală de sport, iar cetăţenii săi 
resimţind nevoia unui asemenea 
obiectiv, Primăria comunei a iniţiat 
un proiect pentru construirea unei 
asemenea săli. S-au realizat studiul 
de fezabilitate şi proiectul, s-a 
obţinut autorizaţia de construcţie şi 
proiectul a fost aprobat spre 
finanţare în 2007. Au fost alocaţi, 
până în prezent, 500 000 lei, din 
valoarea totală de 1 300 000 lei cu 
care obiectivul a fost aprobat, dar, 
din noiembrie 2008, totul stagnează 
datorită necontinuităţii finanţării. 
Continuarea acestei stări de fapt ar 
risca să conducă la degradarea 
iremediabilă a lucrărilor efectuate 
până acum şi, implicit, la 
compromiterea investiţiei din bani 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
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publici deja făcute. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Turismului 

Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

2638.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului/Cap. 5001 gr.51 art.02 
alin.03  
 

Suma iniţială se suplimentează cu  
500 000 lei, cu destinaţia: 
PIETRUIREA DRUMURILOR, 
ÎN LOCALITATEA VALCANI, 
JUD. TIMIŞ" 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
Starea drumurilor în localitatea 
Valcani, jud. Timiş este extrem de 
precară, devenind aproape 
imposibil accesul în localitate al 
maşinilor cetăţenilor şi, în acelaşi 
timp, ale Pompierilor, Salvării, etc. 
Dincolo de disconfortul cetăţenilor 
şi de costurile pe care o asemenea 
stare de fapt le implică, intervine şi 
imaginea negativă a localităţii, 
nemeritată de locuitprii ei, la 
început de mileniu trei (totuşi).  
 
 
Sursa de finanţare: 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2639.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 5001 gr.51 art.02 alin.03  
 

Suma iniţială se suplimentează cu  1 
850 000 lei, cu destinaţia: 
MODERNIZARE DRUM 
COMUNAL DC 133 
ÎN COMUNA ŞTIUCA, JUD. 
TIMIŞ 
 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
În ultimii ani, cetăţenii comunei 
Ştiuca şi-au manifestat interesul 
deosebit pentru modernizarea 
drumului comunal DC 133, fapt ce 
a determinat Primăria comunei  să 
intreprindă demersurile necesare în 
acest sens. Drept urmare, lucrarea a 
început în 2008, fiind executate 
până în prezent    sublucrări  
totalizând 2 405 110 lei. Pentru 
2010, suma necesară ar fi de doar 1 
850 000 lei. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2640.  Capitol 1 sectiunea 2 art.4 lit.e 
Legea Bugetului de Stat 2010/ 
Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 20  
 

Suma iniţială se suplimentează cu  1 
650 000 lei, cu destinaţia: 
SISTEM DE ALIMENTARE CU 
APĂ 
ÎN LOCALITATEA ZGRIBEŞTI, 
JUD. TIMIŞ 
 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
Cetăţenii localităţii Zgribeşti, jud. 
Timiş resimt acut lipsa unui sistem 
de alimentare cu apă a acestei 
localităţi. Primăria comunei Ştiuca 
a  intreprins demersurile necesare 
pentru rezolvarea acestei probleme, 
fiind necesară doar alocarea unei 
prime tranşe de fonduri în 2010 cu 
destinaţia în speţă.  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2641.  Capitol 1 sectiunea 2 art.4 lit.e 
Legea Bugetului de Stat 
2010/Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 20  
 

Suma iniţială se suplimentează cu  1 
100 000 lei, cu destinaţia: 
SISTEM DE ALIMENTARE 
CENTRALIZATĂ CU APĂ 
ÎN LOCALITĂŢILE GHILAD ŞI 
GAD, JUD. TIMIŞ 
 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
Cetăţenii localităţilor Ghilad şi 
Gad, jud. Timiş resimt acut lipsa 
unui sistem de alimentare 
centralizată cu apă a acestor 
localităţi. Primăria comunei Ghilad 
a  intreprins demersurile necesare 
pentru rezolvarea acestei probleme, 
lucrarea fiind aprobată şi demarând 
pe baza OG 7 / 2006. După 2008, 
însă, n-au mai fost alocate fonduri, 
ceea ce a condus la întreruperea 
lucrărilor şi, implicit, la riscul 
degradării iremediabile a ceea ce s-
a realizat  până în prezent, cu bani 
publici. Cetăţenii localităţilor în 
speţă apreciază preocuparea pentru 
rezolvarea problemelor lor a 
Primăriei comunei, dar aşteaptă să 
vadă aceeaşi receptivitate şi din 
partea factorilor de decizie de la 
nivelurile superioare, prin alocarea 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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de fonduri în vederea reluării şi 
finalizării lucrărilor. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

şi completările ulterioare. 

2642.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 5001 gr.51 art.02 alin.03  
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale 

Se propune alocarea sumei de 10.000 
mii lei pentru pietruire drumuri 
săte�ti: Cotorca, Satul Nou, Cârligu 
Mare, Cârligu Mic, Ca�ota, 
Văcăreasca din cadrul comunei 
Glodeanu Sili�tea, judeţul Buzău. 
 
Autori: senator PNL Cristinel Marian 
Bîgiu, deputat PNL George Adrian 
Scutaru şi deputat PNL Titi Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Imbunatatirea conditiilor de trafic  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2643.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 8.000 
mii lei pentru modernizarea drumului 
comunal Pătârlagele – Col�i, ora�ul 
Pătârlagele, judeţul Buzău 
 
Autori: senator PNL Cristinel Marian 
Bîgiu, deputat PNL George Adrian 
Scutaru şi deputat PNL Titi Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Imbunatatirea conditiilor de trafic  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2644.  Anexa 3/15/2 Ministerul Se propune alocarea sumei de 600 Necesitatea crearii retelei de apa si Se propune respingerea întrucât: 
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Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 
 
Capitol 1 sectiunea 2 art.4 lit.e 
Legea Bugetului de Stat 2010 

mii lei pentru plata lucrarilor 
executate pentru obiectivul : Retea 
alimentare apa potabila satele 
Robeasca �i Mo�e�ti, Comuna 
Robeasca,  judeţul Buzău 
 
Autori: senator PNL Cristinel Marian 
Bîgiu, deputat PNL George Adrian 
Scutaru şi deputat PNL Titi Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară  la dispoziţia 
Guvernului 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2645.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 
 
Capitol 1 sectiunea 2 art.4 lit.e 
Legea Bugetului de Stat 2010 

Se propune alocarea sumei de 40 mii 
lei pentru obiectivul : Retea 
alimentare apa potabila Comuna 
Stâlpu,  judeţul Buzău 
 
Autori: senator PNL Cristinel Marian 
Bîgiu, deputat PNL George Adrian 
Scutaru şi deputat PNL Titi Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară  la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2300 -

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2646.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 
 

Se propune alocarea sumei de 6.000 
mii lei pentru obiectivul : Retea 
alimentare apa potabila în satele 
Cotorca, Satul Nou, Carligu Mic, 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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Capitol 1 sectiunea 2 art.4 lit.e 
Legea Bugetului de Stat 2010 

Cârligu Mare, Ca�ota, Corbu, 
Văcăreasca, din Comuna Glodeanu 
Sili�tea,  judeţul Buzău 
 
Autori: senator PNL Cristinel Marian 
Bîgiu, deputat PNL George Adrian 
Scutaru şi deputat PNL Titi Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară  la dispoziţia 
Guvernului 

art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2647.  Anexa3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice Art. 02 
alin. 03 - Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate ..

  Se propune alocarea sumei de 150 
mii lei pentru întreţinerea şi 
modernizarea drumurilor de interes 
local la la nivelul comunei Puiesti, 
judeţul Buzău.    
 
Autori: senator PNL Cristinel Marian 
Bîgiu, deputat PNL George Adrian 
Scutaru şi deputat PNL Titi Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice 
 
Surse de finanţare: Din bugetul 
prevăzut pe anul 2010 pentru 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2648.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Tilul VI-Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02, alin 20.- Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor.  
 

 Se propune alocarea sumei de 200 
mii  lei pentru finalizarea sistemului 
de alimentare cu apă a comunei 
Puieşti, judeţul Buzău. 
 
Autori: senator PNL Cristinel Marian 
Bîgiu, deputat PNL George Adrian 
Scutaru şi deputat PNL Titi Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 1000 gospodării 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
Surse de finanţare:  
 Din bugetul prevăzut pe anul 2010 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2649.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin.04 -  Programul 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 

Se propune alocarea sumei de 
22.207, 856 mii lei pentru 
construirea unui numar de 128 
locuinţe sociale destinate categoriilor 
de persoane a căror venit net lunar pe 
membru de familie se situează cu 
20% sub limita minimă de venit şi 
altor categorii de persoane în 
Municipiul Râmnicu Sărat, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: senator PNL Cristinel Marian 
Bîgiu, deputat PNL George Adrian 
Scutaru şi deputat PNL Titi Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Realizarea proiectului are ca scop 
susţinerea persoanelor  cu venituri 
reduse care nu îşi pot achiziţiona în 
mod individual locuinţe. 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă  la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Programul pentru construcţii 
de locuinţe şi săli de sport se 
finantează din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale si Turismului. Suma 
prevăzuta pentru anul 2010 la 
programul pentru constructii 
locuinţe şi sali de sport este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

2650.  Anexa nr.3/15/02/Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap.5001 Cheltuieli 

Se propune suplimentarea sumelor 
pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 

DC 121 Şirineasa-Slăviteşti face 
legătura între comunele Şirineasa şi 
Ioneşti şi este în prezent aproape 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
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Bugetul de Stat/grupa 51/ Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei 
publice/art.02/alin.03/Subprogramu
l privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate/suma propusă pt.2010: 
321.000 mii lei 

şi/sau asfaltarea cu suma de 1 200 
mii lei pentru: 
comuna Şirineasa, Vâlcea:Asfaltare 
DC 121 Şirineasa – Slăviteşti – 
Aricioaia – Marcea pe o porţiune de 
2,3 km; 
 
Iniţiator: Emilian FRÂNCU, 
Senator PNL 

impracticabil; sursa de finanţare: 
diminuarea cu aceeaşi sumă a 
Bugetulului Administraţiei 
Prezidenţiale 

avută în vedere.  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2651.  Anexa nr.3/15/02/Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismulului/Cap.5001 Cheltuieli 
Bugetul de Stat/grupa 51/ Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei 

Se propune suplimentarea sumelor 
pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea cu suma de 300 mii 
lei pentru: comuna Stăneşti, Vâlcea: 
Asfaltare drum comunal DC Vârleni 

DC Vârleni-Linia Dealului leagă 
comuna Stăneşti de DJ 643 B; sursa 
de finanţare: diminuarea cu aceeaşi 
sumă a Bugetulului Administraţiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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publice/art.02/alin.03/Subprogramu
l privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate/suma propusă pt.2010: 
321.000 mii lei 

– Linia Dealului pe o porţiune de 2,6 
km; 
 
Iniţiator: Emilian FRÂNCU, 
Senator PNL 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2652.  Anexa nr.3/15/02/Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului/ Cap.5001 Cheltuieli 
Bugetul de Stat/grupa 51/ Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei 
publice/art.02/alin.03/Subprogramu
l privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Se propune suplimentarea sumelor 
pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea cu suma de 800 mii 
lei pentru:. comuna Mitrofani, 
Vâlcea: Asfaltare drum comunal DC 
98 Mitrofani – Izvoraşu pe o 
porţiune de 2 km; 
 

DC 98 Mitrofani-Izvoraşu leagă 
comuna Mitrofani de municipiul 
Drăgăşani. Este printre puţinele 
centre din comună care nu este 
legat cu asfalt la un drum judeţean; 
sursa de finanţare: diminuarea cu 
aceeaşi sumă a Bugetulului 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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drumurilor de interes local 
clasate/suma propusă pt.2010: 
321.000 mii lei 

Iniţiator: Emilian FRÂNCU, 
Senator PNL  

local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2653.  Anexa nr.3/15/02/Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului/ Cap.5001 Cheltuieli 
Bugetul de Stat/grupa 51/ Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei 
publice/art.02/alin.03/Subprogramu
l privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate/suma propusă pt.2010: 
321.000 mii lei 

Se propune suplimentarea sumelor 
pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea cu suma de 250 mii 
lei pentru: comuna Păuşeşti, Vâlcea: 
Consolidare drum sătesc satul 
Şoliceşti, comuna Păuşeşti; 
 
Iniţiator: Emilian FRÂNCU, 
Senator PNL 

drumul sătesc Şoliceşti a fost 
puternic erodat de cele două pâraie 
care îl mărginesc, făcându-l 
aproape impracticabil; sursa de 
finanţare: diminuarea cu aceeaşi 
sumă a Bugetulului Administraţiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2654.  Anexa nr.3/15/02/Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului/Cap.5001 Cheltuieli 
Bugetul de Stat/grupa 51/ Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei 
publice/art.02/alin.03/Subprogramu
l privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate/suma propusă pt.2010: 
321.000 mii lei 

Se propune suplimentarea sumelor 
pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea cu suma de 500 mii 
lei pentru: comuna Roşiile, Vâlcea: 
Modernizare (asfaltare) drumuri 
săteşti şi comunale comuna Roşiile; 
 
Iniţiator: Emilian FRÂNCU, 
Senator PNL 

drumurile săteşti din comuna 
Roşiile sunt aproape impracticabile 
pe timp de iarnă; sursa de finanţare: 
diminuarea cu aceeaşi sumă a 
Bugetulului Administraţiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2655.  Anexa nr.3/15/02/Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului/ Cap.5001 Cheltuieli 
Bugetul de Stat/grupa 51/ Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei 
publice/art.02/alin.03/Subprogramu
l privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate/suma propusă pt.2010: 
321.000 mii lei 

Se propune suplimentarea sumelor 
pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea cu suma de 1 200 
mii lei pentru: oraşul Băile Govora, 
Vâlcea: Reabilitare străzi Vasile 
Alecsandri şi dr. Zorileanu; 460 mii 
lei;  
 
Iniţiator: Emilian FRÂNCU, 
Senator PNL 

Străzile datează de peste 50 de ani 
şi nu au fost reabilitate niciodată; 
sursa de finanţare: diminuarea cu 
aceeaşi sumă a Bugetulului 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2656.  Anexa nr.3/15/02/Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului/ Cap.5001 Cheltuieli 
Bugetul de Stat/grupa 51/ Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei 
publice/art.02/alin.03/Subprogramu
l privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate/suma propusă pt.2010: 
321.000 mii lei 

Se propune suplimentarea sumelor 
pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea cu suma de 400 mii 
lei pentru reabilitare DC Pesceana – 
Negraia pe o porţiune de 1 km, 
comuna Pesceana, judeţul Vâlcea; 
 
Iniţiator: Emilian FRÂNCU, 
Senator PNL 

Drumurile sunt impracticabile pe 
timp nefavorabil; 
sursa de finanţare: diminuarea cu 
aceeaşi sumă a Bugetulului 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2311 -

acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2657.  Anexa nr.3/15/02/Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului/ Cap.5001 Cheltuieli 
Bugetul de Stat/grupa 51/ Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei 
publice/art.02/alin.03/Subprogramu
l privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate/suma propusă pt.2010: 
321.000 mii lei 

Se propune suplimentarea sumelor 
pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea cu suma de 300 mii 
lei pentru reabilitare DC 62 Vlădeşti 
 
 
Iniţiator: Emilian FRÂNCU, 
Senator PNL 

Drumul a fost grav afectat de 
inundaţii, gospodării din două sate 
fiind izolate timp de mai multe zile 
în decursul toamnei 2009, nici în 
prezent problema izolării localităţii 
nu a fost rezolvată din cauza 
drumului impracticabil; 
sursa de finanţare: diminuarea cu 
aceeaşi sumă a Bugetulului 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2658.  Anexa nr.3/15/02/Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului/ Cap.5001 Cheltuieli 
Bugetul de Stat/grupa 51/ Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei 
publice/art.02/alin.04/Programul 
pentru construcţii de locuinţe şi săli 
de sport/Propuneri pt. 2010: 78.000 
mii lei; 

Se propune suplimentarea sumelor 
pentru “Programul pentru construcţii 
de locuinţe şi săli de sport” cu suma 
de 100 mii lei pentru 
 construcţie bază sportivă 
împrejmuită în zona liceului “Preda 
Buzescu” din oraşul Berbeşti, judeţul 
Vâlcea; 
 
Iniţiator: Emilian FRÂNCU, 
Senator PNL 

Oraşul Berbeşti nu are nicio bază 
sportivă (sală de sport);  
sursa de finanţare: diminuarea cu 
aceeaşi sumă a Bugetulului 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

2659.  Anexa nr.3/15/02/Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului/ Cap.5001 Cheltuieli 
Bugetul de Stat/grupa 51/ Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei 
publice/art.02/alin.04/Programul 
pentru construcţii de locuinţe şi săli 
de sport/Propuneri pt. 2010: 78.000 
mii lei; 

Se propune suplimentarea sumelor 
pentru “Programul pentru construcţii 
de locuinţe şi săli de sport” cu suma 
de  600 mii lei pentru 
 construcţie sală de sport 
multifuncţională la Şcoala 
(coordonatoare) cu cls. I-VIII 
comuna Budeşti, judeţul Vâlcea;  
 
Iniţiator: Emilian FRÂNCU, 
Senator PNL 

La şcoala cu cls. I-VIII Budeşti îşi 
desfăşoară activitatea 580 de elevi;/ 
sursa de finanţare: diminuarea cu 
aceeaşi sumă a Bugetulului 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
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sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2660.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul «proiect pentru 
aducţiune apă potabilă în comuna 
Ariceşti Zeletin», cu suma de 
2.900.000 lei.  
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
 2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2661.  Legea Bugetului de Stat, Anexa 
3/15/02, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, gr 51, al 
01 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Construcţie piaţă 
depozitare şi desfacere fructe” 
comuna Ariceşti Zeletin, cu suma de 
400.000 lei 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

Creşterea economiei zonale şi 
incurajarea producatorilor de fructe 
locali 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Serviciului Special de 
Telecomunicaţii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2662.  Legea Bugetului de stat 2010, 
Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cap 5001, gr 51, 
ar02, al 04, OG7/2006 compl cu 
Lg. 71/2007 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « construcţie sală 
de sport polivalenta » sat Berceni, 
com Berceni, cu suma de 3.000.000 
lei 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

Necesitatea crearii de conditii de 
agrement  
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
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obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2663.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « finalizare proiect 
pentru aducţiune apă potabilă în 
comuna Drajna», cu suma de 
1.900.00 lei.  
 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

Creşterea şi îmbunătăţirea calităţii 
vieţii in mediul rural 
 
 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Serviciului Special de 
Telecomunicaţii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
 2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2664.  Legea Bugetului de stat 2010, 
Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cap 5001, gr 51, ar02, 
al 04, OG7/2006 compl cu Lg. 
71/2007 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « construcţie sală 
de sport », com Drajna, cu suma de 
500.000 lei 
 
 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

Creşterea şi îmbunătăţirea 
condiţiilor de agrement in mediul 
rural 
 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Serviciului Special de 
Telecomunicaţii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2665.  Legea Bugetului de stat 2010, 
Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cap 5001, gr 51, 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « construcţie teren 
fotbal » com Gornet Cricov, cu suma 

Necesitatea crearii de conditii de 
agrement  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.. 
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ar02, al 04, OG7/2006 compl cu 
Lg. 71/2007 

de 500.000 lei 
 
 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRL.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

2666.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « finalizare 
aducţiune apă potabilă în comuna 
Gura Vitioarei», cu suma de 
1.000.000 lei.  
 
 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
 
 
 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
 2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2667.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « finalizare 
aducţiune apă potabilă în comuna 
Tătaru», cu suma de 4.000.000 lei.  
 
 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
 
 
 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
 2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2668.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « finalizare 
aducţiune apă potabilă în comuna 
Plopu», cu suma de 400.000 lei.  
 
 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
 
 
 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
 2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
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suma de 100,0 mil lei. 
2669.  Anexa 3/15/2 Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Cluj, pentru 
obiectivul „Extindere alimentare cu 
apă în localităţile Aluniş şi Ghirolt”, 
cu suma de 500.000 RON 
 
Iniţiator: 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitate socială  
  
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. - 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2670.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cap. 5001 gr 51, art. 
02, alin. 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Cluj, pentru 
obiectivul « Modernizare drum 
comunal Vale, comuna Aluniş », cu 
suma de 700.000 RON. 
 
Iniţiator: 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Drumul face legătura între 2 sate 
ale comunei 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere . 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2671.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cap. 5001 gr 51, art. 
02, alin. 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Cluj, pentru 
obiectivul „Reabilitare drumuri 
comunale în comuna Apahida », cu 
suma de 3.000.000 RON 
 
Iniţiator: 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Drumurile fac legătura între satele 
aparţinătoare comunei 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere . 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2672.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cap. 5001, gr. 51, art. 
02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Cluj, pentru 
obiectivul  „Alimentare cu apă 
potabilă în comuna Căpuşu Mare », 
cu suma de 300.000 RON  
 
Iniţiator: 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitate socială 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
 2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2673.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cap. 5001, gr. 51, art. 
02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Cluj, pentru 
obiectivul „Extindere reţea apă în sat 
Săliştea, comuna Cîţcău », cu suma 
de 300.000 RON 
 
Iniţiator: 
Grup Parlamentar PNL Senat 
 

Necesitate socială 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. - 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2674.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cap. 5001 gr 51, art. 
02, alin. 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Cluj, pentru 
obiectivul „Asfaltare drum acces sat 
Săliştea, comuna Cîţcău », cu suma 
de 300.000 RON 
 
Iniţiator: 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Drumul realizează legătura între 
drumul naţional şi un sat 
aparţinător comunei 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere . 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2675.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cap. 5001 gr 51, art. 
02, alin. 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Cluj, pentru 
obiectivul „Modernizare prin 
asfaltare a străzilor Prunduri şi 
Popeni din comuna Chiuieşti », cu 
suma de 1.800.000 RON 
 
Iniţiator: 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Străzile sunt distruse în urma 
inundaţiilor din 2008, fiind 
impracticabile 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2676.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cap. 5001 gr 51, art. 
02, alin. 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Cluj, pentru 
obiectivul „Reabilitare drum 
comunal Ploscoş-Valea Florilor, 
comuna Ploscoş », cu suma de 
1.000.000 RON 
 
Iniţiator: 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Drumul este în stare foarte proastă 
şi asigură legătură între cele 2 sate 
aparţinătoare comunei 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2326 -

acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2677.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cap. 5001 gr 51, art. 
02, alin. 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Cluj, pentru 
obiectivul „Asfaltare străzi în 
comuna Recea-Cristur » cu suma de 
1.600.000 RON 
 
Iniţiator: 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Străzile din comună sunt degradate 
şi necesită reabilitare imediată, 
fiind impracticabile 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2678.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cap. 5001 gr 51, art. 
02, alin. 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Cluj, pentru 
obiectivul „Reabilitare drum în sat 
Cutca, comuna Sânmărtin », cu suma 
de 800.000 RON 
 
Iniţiator: 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Drumul face legătura între centrul 
de comună şi un sat aparţinător 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2679.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cap. 5001 gr 51, art. 
02, alin. 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Cluj, pentru 
obiectivul « Asfaltare şi modernizare  
DC 143 - E 81 Şardu pe o porţiune 
de 3 km din comuna Sânpaul », cu 
suma de 1.200.000 RON 
 
Iniţiator: 
Grup Parlamentar PNL Senat 
 

Drumul face legătura între drumul 
european şi un sat al comunei 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
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2680.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cap. 5001 gr 51, art. 
02, alin. 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Cluj, pentru 
obiectivul „Asfaltare şi modernizare 
DC144 Sânpaul-Sumurduc, din 
comuna Sânpaul, cu suma de 
2.100.000 RON 
 
Iniţiator: 
Grup Parlamentar PNL Senat 
 

Drumul face legătura între 2 sate 
ale comunei, având o importanţă 
strategică  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2681.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cap. 5001 gr 51, art. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Cluj, pentru 
obiectivul „Reabilitare DC23 Ţaga – 

Drumul are o importanţă turistică şi 
economică pentru comună, făcând 
legătura cu un sat izolat şi cu o 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
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02, alin. 03 Năsal, comuna Ţaga », cu suma de 
600.000 RON 
 
Iniţiator: 
Grup Parlamentar PNL Senat 
 

zonă de agrement. Suma este 
necesară pentru continuarea 
lucrărilor, care au fost începute din 
bugetul local, fiind în prezent 
stopate din lipsă de fonduri 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor 

avută în vedere.  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2682.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 20 şi 
OG 7/2006 completată cu Legea 
71/2007 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Cluj, pentru 
obiectivul  „Reţea de apă şi 
canalizare, centru after-school şi 
renovare cămin cultural în comuna 
Tureni », cu suma de 10.500.000 

Necesităţi socio-culturale – copiii 
nu au unde să îşi petreacă timpul 
liber, iar clădirea căminului cultural 
este în paragină 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. - 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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RON 
 
Iniţiator: 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2683.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cap. 5001 gr 51, art. 
02, alin. 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Cluj, pentru 
obiectivul « Asfaltare drum comunal 
DC 177 Vad-Calna 11 km », cu 
suma de 4.000.000 RON 
 
Iniţiator: 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Drumul face legătura între toate 
satele aparţinătoare comunei, având 
nevoie imediată de asfaltare, fiind 
în stare avansată de degradare  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere . 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2684.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cap. 5001 gr 51, art. 
02, alin. 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Cluj, pentru 
obiectivul „Reabilitare drumuri 
comunale DC 150, 151, 152 în 
comuna Vultureni » cu suma de 
1.000.000 RON 
 
Iniţiator: 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Drumurile fac legătura între satele 
aparţinătoare comunei, acestea fiind 
în prezent degradate şi 
impracticabile  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
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suma de 321,0 mil lei 
2685.  Anexa 3/15/2 Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi 
pentru obiectivul «Reabilitarea si 
extinderea a  reţelei de alimentare cu 
apă» în comuna Ciocăneşti, jude�ul 
Călăraşi, cu suma de 85.800 RON 
Ini�iator: Senator PNL  Vasile 
Nedelcu  
 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesara 
introducerea unui sistem de 
aductiune cu apă  potabilă care să 
asigure gospodăriilor cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 
Surse de finan�are:  
Diminuarea bugetului 
Administra�iei Preziden�iale, în 
limitele prevăzute pe anul 2010 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
 - Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2686.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi 
pentru obiectivul  «Studiu de 
fezabilitate efectuat cu scopul 
constuirii a unui puţ forat la 80 m 
adâncime, cu staţie de clorinare şi 
extinderea alimentării cu apă 
potabilă» în comuna Modelu, cu 
suma de 350.000  RON 
 
Ini�iator: Senator PNL  Vasile 
Nedelcu 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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Diminuarea bugetului 

Administra�iei Preziden�iale, în 

limitele prevăzute pe anul 2010 

2687.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi  
pentru obiectivul «Reabilitarea şi 
extinderea alimentării cu apă 
potabilă» în comuna Perişoru, cu 
suma de 445.100 RON 
 
Ini�iator: Senator PNL  Vasile 
Nedelcu 
 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesara 
introducerea unui sistem de 
aductiune cu apă  potabilă care să 
asigure gospodăriilor cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 
Surse de finan�are: 
Bugetul Camerei Deputaţilor 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.   
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2688.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi  
pentru obiectivul «Reabilitarea şi 
staţie apă potabilă » în comuna 
Perişoru, cu suma de 280000 lei 
RON 
 
Ini�iator: Senator PNL  Vasile 
Nedelcu 
 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesara 
introducerea unui sistem de 
aductiune cu apă  potabilă care să 
asigure gospodăriilor cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
Surse de finan�are: 
Bugetul Camerei Deputaţilor 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. - 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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2689.  Anexa 3/15/2 Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi 
pentru obiectivul «Modernizarea 
puţurilor şi alimentarea cu apă» în 
comuna Unirea, cu suma de 350.000 
RON 
 

Ini�iator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 
 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesara 
introducerea unui sistem de 
aductiune cu apă  potabilă care să 
asigure gospodăriilor cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 
Surse de finan�are: 
Bugetul Camerei Deputaţilor 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. - 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2690.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi  
pentru obiectivul «Extinderea 
alimentării cu apă potabilă» în 
comuna Frăsinetul de Jos, cu suma 
200.000 ron. 
 
 
Ini�iator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 
 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesara 
introducerea unui sistem de 
aductiune cu apă  potabilă care să 
asigure gospodăriilor cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 
Surse de finan�are: 
Bugetul Camerei Deputaţilor 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. - 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2691.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi  

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 pentru obiectivul «Construirea reţelei 
de alimentare cu apă potabilă» în 
comuna Frăsinet cu suma 4100000 
lei. 
 
Ini�iator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 
 

direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesara 
introducerea unui sistem de 
aductiune cu apă  potabilă care să 
asigure gospodăriilor cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 
Surse de finan�are: 
Bugetul Camerei Deputaţilor 

avută în vedere. - 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2692.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cap 5001, gr 51, art 02, 
al 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi 
pentru pietruire străzi, sat Vişini  
comuna Independenţa cu suma de 
1.500.000 RON. 
 
Ini�iator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 

Starea precară actuală a drumurilor  
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Public 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2693.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cap 5001, gr 51, art 02, 
al 03 

Se propune suplimentarea sumei 

prevăzute pentru judeţul Călăraşi 

pentru modernizare străzi în comuna 

Ciocăneşti cu suma de 58.000 RON 

Ini�iator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 

Starea precară actuală a drumurilor  
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Public 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2694.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cap 5001, gr 51, art 02, 
al 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi 
pentru modernizare străzi , extindere 
canalizare, centru de asistenţă After 
school , Com. Ştefan cel Mare, cu 
suma de 412.450  RON.  
 
Ini�iator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 

Starea precară actuală a drumurilor  
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Public 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. - 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2695.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cap 5001, gr 51, art 02, 
al 03 

Se propune suplimentarea sumei 

prevăzute pentru judeţul Călăraşi 

pentru pietruire drumuri comunale în 

comuna Unirea cu suma de 500.000 

RON 

 
Ini�iator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 

Starea precară actuală a drumurilor  
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Public 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2696.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cap 5001, gr 51, art 02, 
al 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi 
pentru pietruire drumuri comunale în 
satele Vlad Tepes si Mihai Viteazul, 
cu suma de  1.400.000 RON 
 
Ini�iator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 

Starea precară actuală a drumurilor  
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Public 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2697.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cap 5001, gr 51, art 02, 
al 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi 
pentru modernizare drumuri de 
interes local  comuna Frăsinet, cu 
suma de 2.000.000 RON 
Ini�iator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 

Starea precară actuală a drumurilor  
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Public 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2698.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, cap.5001 gr.51 art.02 
alin.32 
 

Se propune suplimentarea sumei 

prevăzute pentru judeţul Călăraşi 

anveloparea locuinţelor în municipiul 

Călăraşi cu suma de  705.605 RON 

Iniţiator 
Senator PNL Vasile Nedelcu 

Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

2699.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, cap.5001 gr.51 art.02 
alin.32 

Se propune suplimentarea sumei 

prevăzute pentru judeţul Călăraşi 

construcţie de locuinţe în municipiul 

Călăraşi cu suma de 1.500.000 RON 

Necesitatea realizării obiectivului 
de investiţii datorită lipsei de 
locuinţe la nivel local 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. - 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2342 -

Iniţiator 
Senator PNL Vasile Nedelcu 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2700.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, cap.5001 gr.51 art.02 
alin.32 

Se propune suplimentarea sumei 

prevăzute pentru judeţul Călăraşi 

construcţie de locuinţe în municipiul 

Călăraşi, trei blocuriPompieri, cu 

suma de 15.250.000 RON 

Iniţiator 
Senator PNL Vasile Nedelcu 

Necesitatea realizării obiectivului 
de investiţii datorită lipsei de 
locuinţe la nivel local 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. - 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2701.  Anexa 3/15/02 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 

Turismului, cap. 5001, gr.51, art. 

02, alin. 03 

 

 

 

 

 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “Reparaţii drumuri 

comunale”, comuna Bogdana, cu 

suma de 300.000 lei. 

 

Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic. 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2702.  Anexa 3/15/02, Ministerul 

Dezvoltǎrii Regionale şi 

Turismului, cap. 5001, gr. 51, art. 

02, alin. 20 

 

 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “Aducţiune cu apă 

în satul Verdes”, comuna Bogdana, 

cu  suma de 150.000 lei. 

 

Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

Necesitatea crearii reţelei de apă 

pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 

locuire în mediu rural.  

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Dezvoltǎrii Regionale 

şi Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2703.  Anexa 3/15/02, Ministerul 

Dezvoltǎrii Regionale şi 

Turismului, cap. 5001, gr. 51, art. 

02, alin. 03 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “Reabilitare 

drumuri comunale şi săteşti”, 

comuna Cozmeşti, cu suma de 

1.500.000lei. 

 

Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

Necesitatea crearii reţelei de apă 

pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 

locuire în mediu rural.  

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Transporturilor şi 

Infrastructurii 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2704.  Anexa 3/15/02, Ministerul 

Dezvoltǎrii Regionale şi 

Turismului, cap. 5001, gr. 51, art. 

02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “Alimentare cu apă 

şi amenajare poduri şi podeţe în 

satele Bulboaca, Zizinca şi Deleni”, 

comuna Deleni, cu suma de 

2.000.000lei. 

 

Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

 

Necesitatea crearii reţelei de apă 

pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 

locuire în mediu rural.  

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Dezvoltǎrii Regionale 

şi Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2705.  Anexa 3/15/02, Ministerul 

Dezvoltǎrii Regionale şi 

Turismului, cap. 5001, gr. 51, art. 

02, al. 20 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “Alimentare cu apă 

şi amenajare poduri şi podeţe”, 

comuna Dodeşti, cu suma de 

1.500.000lei 

 

Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

Necesitatea crearii reţelei de apă 

pentru îmbunătăţirea condiţiilor în 

mediu rural.  

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Dezvoltǎrii Regionale 

şi Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2706.  Anexa 3/15/02, Ministerul 

Dezvoltǎrii Regionale şi 

Turismului, cap. 5001, gr. 51, art. 

02, alin. 03 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “Modernizare 

drumuri comunale”, comuna 

Dodeşti, cu suma de 1.500.000lei 

 

Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic. 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Dezvoltǎrii Regionale 

şi Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2707.  Anexa 3/15/02,  Ministerul 

Dezvoltǎrii Regionale şi 

Turismului, gr. 51, alin. 01 

 

 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “Piaţa Agro-

alimentară”, orasul Murgeni, cu 

suma de 1.500.000lei 

 

Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

 

 

 

Comercializarea produselor agro-

alimentare. 

 

 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Dezvoltǎrii Regionale 

şi Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2708.  Anexa 3/15/02, Ministerul 

Dezvoltǎrii Regionale şi 

Turismului, cap. 5001, gr. 51, art. 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “Alimentare cu apă  

Necesitatea crearii reţelei de apă 

pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 

locuire în mediu rural.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
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02, alin. 20 în satele Schieni şi Sărăteni”, orasul 

Murgeni, cu suma de 2.000.000lei 

 

Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Dezvoltǎrii Regionale 

şi Turismului. 

 2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2709.  Anexa 3/15/02, Ministerul 

Dezvoltǎrii Regionale şi 

Turismului, cap. 5001, din Legea 

Bugetului de Stat pe 2010 

 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “ Înfiinţare baza 

sportivă”, comuna Rafaila, cu suma 

de 170.000lei 

Nu există spaţii adecvate pentru 

desfăşurarea activităţilor sportive. 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Dezvoltǎrii Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
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Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

 

şi Turismului - CNI 2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

2710.  Anexa 3/15/02, Ministerul 

Dezvoltǎrii Regionale şi 

Turismului, cap. 5001, gr.51, art. 

02 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “ Realizare PUG”, 

comuna Rafaila, cu suma de 

15.000lei 

 

Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Dezvoltǎrii Regionale 

şi Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

2711.  Anexa 3/15/02, Ministerul 

Dezvoltǎrii Regionale şi 

Turismului, cap. 5001, gr.51, art. 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “ Alimentare cu 

Necesitatea crearii reţelei de apă 

pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 

locuire în mediu rural.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
 2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
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02, alin. 20 apă şi construcţie pod beton peste 

pârâul Sacovaţ”, comuna Todireşti, 

cu suma de 1.115.000lei 

 

Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Educaţiei, Cercetǎrii, 

Tineretului şi Sportului 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2712.  Anexa 3/15/02, Ministerul 

Dezvoltǎrii Regionale şi 

Turismului, cap. 5001, gr.51, art. 

02,  din Legea Bugetului de Stat pe 

2010 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “Bază sportivă în 

localitatea Todireşti”, comuna 

Todireşti, cu suma de 483.000lei 

Nu există spaţii adecvate pentru 

desfăşurarea activităţilor sportive. 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Dezvoltǎrii Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Lucrarea se poate finanta prin 
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Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

şi Turismului. Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

2713.  Anexa 3/15/02, Ministerul 

Dezvoltǎrii Regionale şi 

Turismului, cap. 5001, gr. 51, art. 

02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “Aducţiune apă”, 

comuna Vetrişoaia, cu suma de 

1.000.000lei 

 

Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

 

Necesitatea crearii reţelei de apă 

pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 

locuire în mediu rural.  

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Dezvoltǎrii Regionale 

şi Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2714.  Anexa 3/15/02, Ministerul 

Dezvoltǎrii Regionale şi 

Turismului, cap. 5001, gr. 51, art. 

02, alin. 03 

 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “Drumuri şi 

infrastructură”, comuna Vetrişoaia, 

cu suma de 500.000lei 

 

Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic. 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Transporturilor si 

Infrastructurii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2715.  Anexa 3/15/02, Ministerul 

Dezvoltǎrii Regionale şi 

Turismului, cap. 5001, gr.51, art. 

02,  din Legea Bugetului de Stat pe 

2010 

 

 

 

 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “Construire Bază 

Sportivă cu teren de handbal  

omologat Tip 2”, comuna Vultureşti, 

cu suma de 300.000lei 

 

Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

Nu există spaţii adecvate pentru 

desfăşurarea activităţilor sportive. 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Dezvoltǎrii Regionale 

şi Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

2716.  Anexa 3/15/02, Ministerul 

Dezvoltǎrii Regionale şi 

Turismului, cap. 5001, gr. 51, art. 

02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “Aducţiune de apă 

în satul Buhăiesti”, comuna 

Vultureşti, cu suma de 650.000 lei 

Necesitatea crearii reţelei de apă 

pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 

locuire în mediu rural.  

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

Ministerului Dezvoltǎrii Regionale 

şi Turismului. 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2717.  Anexa 3/15/02, Ministerul 

Dezvoltǎrii Regionale şi 

Turismului, cap. 5001, gr. 51, art. 

02, alin. 03 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “Reabilitare 

drumuri în satele Vultureşti, 

Buhăiesti şi Voineşti”, comuna 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic. 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Transporturilor si 

Infrastructurii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere.  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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Vultureşti, cu suma de 200.000lei 

 

Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2718.  Anexa 3/15 / 29  Bugetul global 
aprobat pentru Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
FI�A OBIECTIVULUI / 
PROIECTULUI  
CATEGORIEI DE INVESTI�II 
 

Transfer către Primăria Comunei 
Prejmer – Judeţul Braşov a Sumei de 
20.750 mii lei, pentru: 
 
Continuarea lucrărilor la proiectul de 
„Proiectare integrală (VI etape) si 
execu�ie etapa I – Sistem pachetizat 
reţele utilităţi şi branşamente la toţi 
consumatorii pentru: alimentare cu 
apă, canalizare, canalizare ape 
menajere, canalizare ape pluviale.”   

Lucrări începute în anul 2007 au 
nevoie de susţinerea finanţării din 
bugetul de stat pentru a fi 
finalizate în anul 2010.  
În luna ianuarie 2009 lucrările au 
fost întrerupte datorită lipsei de 
finanţare. Având în vedere că 
proiectul deserveşte 4 comune şi 12 
sate aparţinătoare, precum şi Parcul 
Industrial Prejmer (110 firme), 
generator a 15.000 locuri de muncă, 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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Şi 
 
„Proiectare Staţie de epurare în 
sistem modular (3 module) şi 
execuţie Staţie epurare Modul 1 
inclusiv punere în funcţiune.” 

se impun de urgenţă alocări 
bugetare corespunzătoare pentru 
finalizarea proiectului, în condiţiile 
în care conturile Primăriei Comunei 
Prejmer sunt blocate 

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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Sursa:  Bugetul global aprobat pentru 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
(Titus CORLĂŢEAN, PSD) 
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2719.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

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

Alocarea sumei de 3.200 mii lei 
pentru modernizarea drumului 
comunal DC 49 Buzăiel – Vama 
Buzăului, Judeţul Braşov 
 
 
Sursa de finanţare: Anexa 3/15 / 29  
Bugetul global aprobat pentru 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Senator Titus Corlăţean, PSD-PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2720.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 200 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
"Reabilitare iluminat stradal"  
din comuna Bichiş, jud. Mureş  
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2721.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 100 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Reabilitare iluminat public”  
din comuna Coroisânmartin, jud. 
Mureş  
cu suma de 100 mii lei 
Initiator: 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2722.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 
1.500 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Modernizarea DC 63 
Coroisânmartin – Soimuş” 
din comuna Coroisânmartin, jud. 
Mureş  
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2723.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 
4.600 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Proiect integrat pentru realizarea 
a 2400 m drumuri în reţeaua 
stradală a comunei, utilităţi: apă 
potabilă, canalizare menajeră, 
gaze naturale şi curent pe aceiaşi 
lungime zona Mociar”  
din comuna Solovăstru, jud. Mureş  
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2724.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 915 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
„Electrificare cătun Bulei”  
din comuna Ideciu de Jos, jud. Mureş 
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Obiectiv început în anul 2007 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2725.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 846 
mii lei reprezentând realizarea 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2364 -

investiţiei noi la obiectivul:  
„Extindere apă potabilă Ideciu de 
Jos – Deleni”  
din comuna Ideciu de Jos, jud. Mureş 
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2726.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 4.80 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Extindere şi modernizarea 
sistemului de alimentare cu apă 
potabilă, construcţia sistemului de 
canalizare şi a staţiilor de epurare 
a apelor uzate”  
din comuna Miheşu de Câmpie, jud. 
Mureş  
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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 în timpul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2727.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 
1.735 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Construire bloc de locuinţe cu 20 
apartamente”  
din comuna Miheşu de Câmpie, jud. 
Mureş  
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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şi completările ulterioare. 
2728.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 982 

mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Iluminat exterior cu panouri 
eurovoltaice”  
din comuna Miheşu de Câmpie, jud. 
Mureş  
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2729.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 356 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Extindere cămin pentru persoane 
vârstnice Măgherani” 
din comuna Măgherani, jud. Mureş 
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2730.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 360 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Alimentare cu apă a localităţii 
Crăieşti” 
din comuna Crăieşti,  jud. Mureş 
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2731.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 650 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Alimentare cu apă potabilă a 
localităţii Milăsel” 
din comuna Crăieşti,  jud. Mureş 
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2732.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 
4.000 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  
„Canalizare menajeră” 
din comuna Iclănzel,  jud. Mureş 
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
Obiectiv început în anul 2009 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Guvernului Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2733.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 500 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Alimentare cu apă” 
din comuna Iclănzel,  jud. Mureş 
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2734.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 
5.000 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  
„Alimentare cu apă oraş Sărmaşu 
şi localităţi componente” 
din oraşul Sărmaşu,  jud. Mureş 
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2007 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2735.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 673 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
„Reabilitare termică blocuri 
multietajate Sărmaşu, prin 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
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programul naţional de reabilitare 
termică” 
din oraşul Sărmaşu,  jud. Mureş 
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.   
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

2736.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 
1.000 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Staţie de epurare în comuna 
Deda” 
din comuna Deda,  jud. Mureş 
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în timpul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2737.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 
15.000 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi la 
obiectivul:  
„Asfaltarea DC 72 Bahnea-Daia-
Idiciu” 
din comuna Bahnea,  jud. Mureş 
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2738.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 
3.834 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  
„Reţea de canalizare menajeră şi 
staţia de epurare în comună” 
din comuna Chibed,  jud. Mureş 
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2376 -

obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2739.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 
2.000 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  
„Extindere reţea de canalizare în 
municipiul Sighişoara” 
din municipiul Sighişoara,  jud. 
Mureş 
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2740.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 
15.300 mii lei reprezentând 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2377 -

continuarea investiţiei la obiectivul:  
„Depozit de deşeuri nepericuloase”
din municipiul Sighişoara,  jud. 
Mureş 
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2741.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 
2.500 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  
„Modernizare staţie de epurare” 
din municipiul Sighişoara,  jud. 
Mureş 
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2742.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 
2.618 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  
„Staţie de epurare pentru oraşul 
Miercurea Nirajului şi satele 
aparţinătoare” 
din oraşul Miercurea Nirajului,  jud. 
Mureş 
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2743.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de Susţinerea financiară din partea Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2379 -

9.000 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  
„Alimentare cu apă a localităţii 
Miercurea Nirajului” 
din oraşul Miercurea Nirajului,  jud. 
Mureş 
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2744.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 
3.927 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  
„Extinderea canalizării oraşului 
Miercurea Nirajului” 
din oraşul Miercurea Nirajului,  jud. 
Mureş 
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2745.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 166 
mii lei reprezentând cofinanţare pt. 
realizarea investiţiei la obiectivul:  
„Reabilitarea şi extinderea 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţii 
locale de finalizare din fonduri 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare în judeţul Mureş” 
 jud. Mureş – Consiliul Judeţean 
Mureş 
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2746.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 
15.000 mii lei reprezentând 
cofinanţare pt. realizarea investiţiei 
la obiectivul:  
„Sistem integrat de management al 
deşeurilor în judeţul Mureş – 
Depozit Ecologic Zonal în judeţul 
Mureş” 
 jud. Mureş – Consiliul Judeţean 
Mureş 
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţii 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2747.  

Anexa 3/15 capitol 7001 grupa 55 
titul 55 alte transferuri  

Înfiinţare reţele canalizare şi staţie 
epurare în comunele Boldu (= 4000 
mii lei) şi Costeşti (= 4000 mii lei) 
din jud. Buzău 
 
dr Ion Vasile – senator, Grupul 
parlamentar PSD+PC  

- îmbunătăţirea calităţii vieţii 
cetăţenilor din comunele Boldu şi 
Costeşti 
 
- bugetul Ministerului Dezvoltării 
regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective - 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2748.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

 
Anexa nr.3/15 

Se propune alocarea sumei de 900 
mii lei , reprezentând reabilitarea 
drumurilor comunale şi judeţene  din 
Satu Mare: 

  
4. DC 14 – Odoreu - Apa - Satu 

Mare 300 mii lei  - ; 
5. DC  13 – Huta - Moişeni     

comuna  Certeze  - Satu Mare 
– 300 mii lei  

Sursa de finanţare: din suma 
prevăzută în bugetul  Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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6. DJ 191 Tăşnad - Cean – Satu 
Mare – 300 mii lei . 

Iniţiatori: 
Deputat PSD+PC 
Gheorghe CIOCAN 
 
Senator PSD+PC, 
Marian VALER 
  

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2749.   
Anexa 3 / 15 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII 
Extindere reţea canalizare şi staţie de 
pompare Str. Libertăţii, L=800m, 
Turnu Măgurele, Jud. Teleorman  
 
Suma alocată: 800 mii Senator 
Mihăilescu Petru Şerban 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
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Deputat Băniciou Nicu 
 
Deputat Robert Negoiţă 
 
 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2750.   
Anexa 3 / 15 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII 
Extindere reţea canalizare şi staţie de 
pompe Str. Oltului, L=832m, tronson 
parta sângă, Turnu Măgurele, Jud. 
Teleorman  
 
Suma alocată: 850 mii lei 
Senator Mihăilescu Petru Şerban 
 
Deputat Băniciou Nicu 
 
Deputat Robert Negoiţă 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2751.   
Anexa 3 / 15 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII 
Extindere reţea apă potabilă Str. 
Oltului, tronson partea dreaptă Turnu 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
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Măgurele, Jud. Teleorman  
 
Suma alocată: 1600 mii lei 
Iniţiatori:    
      
Senator Mihăilescu Petru Şerban 
 
Deputat Băniciou Nicu 
 
Deputat Robert Negoiţă 
 
 

republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2752.   
Anexa 3 / 15 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII 
Sistem centralizat cu alimentare cu 
apă, canalizare menajeră şi staţie de 
epurare în satele Saelele şi Pleaşov, 
comuna Saelele Jud. Teleorman- 
Extindere 
 
Suma alocată: 9.220 mii lei 
 
Iniţiatori:   
 Data 04 ianuarie 2010 
Senator Mihăilescu Petru Şerban 
 
Deputat Băniciou Nicu 
 
Deputat Robert Negoiţă 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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2753.   
Anexa 3 / 15 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII 
Sistem centralizat de alimentare cu 
apă în comuna Izvoarele, Jud. 
Teleorman şi Sistem centralizat de 
canalizare ape uzate menajere în 
comuna Izvoarele, jud. Teleorman 
 
Suma alocată: 10688,472 mii lei 
Iniţiatori:   
 Data 04 ianuarie 2010 
Senator Mihăilescu Petru Şerban 
 
Deputat Băniciou Nicu 
 
Deputat Robert Negoiţă 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2754.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

 
Anexa nr.3/15 

Se propune alocarea sumei de 900 
mii lei , reprezentând reabilitarea 
drumurilor comunale şi judeţene  din 
Satu Mare: 

  
7. DC 14 – Odoreu - Apa - Satu 

Mare 300 mii lei  - ; 
8. DC  13 – Huta - Moişeni     

comuna  Certeze  - Satu Mare 
– 300 mii lei  

9. DJ 191 Tăşnad - Cean – Satu 
Mare – 300 mii lei . 

Deputat PSD+PC, 
Gheorghe CIOCAN  

Sursa de finanţare: din suma 
prevăzută în bugetul  Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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Senator PSD+PC, 
Senator PSD+PC, 

vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2755.  - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

- alocarea sumei de 5.000.000 lei 
catre Consiliul local Bucecea 
 
Senator Gheorghe Marcu     PSD 
Deputat Andrei Dolineaschi PSD 
Deputat Costica Macaleti     PSD 
 

- construirea a 2 blocuri de locuinte 
sociale prin ANL 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2756.  - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

- alocarea sumei de 275.000 lei catre 
Consiliul local Cindesti 
 
Senator Gheorghe Marcu     PSD 
Deputat Andrei Dolineaschi PSD 
Deputat Costica Macaleti     PSD 
 
 

- modernizare centru transfrontalier 
de informare culturala si economica 
Cindesti (CIDEC) proiect Phare 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2757.  - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

- alocarea sumei de 1.300.000 lei 
catre Consiliul local Concesti 
 
Senator Gheorghe Marcu     PSD 
Deputat Andrei Dolineaschi PSD 
Deputat Costica Macaleti     PSD 

- constructie camin cultural in satul 
Movileni, comuna Concesti 
- sume defalcate din TVA la nivelul 
commune- lor, oraselor si 
municipiilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
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finanţare.” 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2758.  - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

- alocarea sumei de 800.000 lei catre 
consiliul local Corni  
 
Senator Gheorghe Marcu     PSD 
Deputat Andrei Dolineaschi PSD 
Deputat Costica Macaleti     PSD 
 
 

- reabilitare scoala “ Octav Bancila 
“ Corni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
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bugetul autorităţilor locale. 
2759.  - Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 
-suplimentarea sumei de 5.000.000 
lei catre Consiliul judetean Botosani  
 
Senator Gheorghe Marcu     PSD 
Deputat Andrei Dolineaschi PSD 
Deputat Costica Macaleti     PSD 
 

- pentru asigurarea bunei 
functionari a administratiei publice 
locale 
- sumele rezervate care se 
repartizeaza pe judete prin HG in 
baza solicitarilor si fundamentarilor 
prezentate de autoritatile 
administratiei publice locale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2760.  - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

-alocarea sumei de 150.000 lei catre 
Consiliul local Cosula 
 
Senator Gheorghe Marcu     PSD 
Deputat Andrei Dolineaschi PSD 
Deputat Costica Macaleti     PSD 
 

- finalizarea reabilitarii Scolii 
generale Cosula 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
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cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2761.  - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

- alocarea sumei de 200.000 lei catre 
Consilil local Curtesti  
 
Senator Gheorghe Marcu     PSD 
Deputat Andrei Dolineaschi PSD 
Deputat Costica Macaleti     PSD 
 
 
 

- finalizarea lucrarilor la Scoala 
generala Oraseni-Deal 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2762.  - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

- alocarea sumei de 50.000 lei catre 
Consiluil local Dingeni 
 
Senator Gheorghe Marcu     PSD 
Deputat Andrei Dolineaschi PSD 
Deputat Costica Macaleti     PSD 
 
 

- finalizarea lucrarilor la biserica 
Strahotin  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
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categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2763.  - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

-alocarea sumei de 102.000 lei catre 
Consiliul local Frumusica 
 
Senator Gheorghe Marcu     PSD 
Deputat Andrei Dolineaschi PSD 
Deputat Costica Macaleti     PSD 
 
 

- reabilitare Scoala generala 
Vladeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2764.  - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

- alocarea sumei de 300.000 lei catre 
consilul local Gorbanesti  
 
Senator Gheorghe Marcu     PSD 
Deputat Andrei Dolineaschi PSD 
Deputat Costica Macaleti     PSD 
 
 

- reabilitare Scoala generala 
Socrujeni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
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sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2765.  - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

-alocarea sumei de 200.000 lei catre 
Consilul local Havirna 
 
Senator Gheorghe Marcu     PSD 
Deputat Andrei Dolineaschi PSD 
Deputat Costica Macaleti     PSD 
 

- finalizare constructie sediu 
primaria Havirna 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2766.  - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

- alocarea sumei de 27.000 lei catre 
Consiliul local Hudesti 
 
Senator Gheorghe Marcu     PSD 
Deputat Andrei Dolineaschi PSD 
Deputat Costica Macaleti     PSD 
 
 

- derularea proiectului 
Euroagrorom –act. generatoare de 
profit pt. romi 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2767.  - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

- alocarea sumei de 430.000 lei catre 
Consiliul local Leorda 
 
Senator Gheorghe Marcu     PSD 
Deputat Andrei Dolineaschi PSD 
Deputat Costica Macaleti     PSD 
 

- cofintare proiect “ constructie 
baza sportiva model tip I in Leorda 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

2768.  - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

- alocarea sumei de 350.000 lei catre 
Consilul local Lozna 
 
Senator Gheorghe Marcu     PSD 
Deputat Andrei Dolineaschi PSD 

- amenajare baza spotiva Lozna Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
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Deputat Costica Macaleti     PSD 
 

din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

2769.  - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

- alocarea sumei de 150.000 lei cartre 
Consilul local Nicseni 
 
Senator Gheorghe Marcu     PSD 
Deputat Andrei Dolineaschi PSD 
Deputat Costica Macaleti     PSD 
 

- reabilitare Scoala generala M. 
Constantineanu  Dorobanti 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
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2770.  - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

- alocarea sumei de 90.000 lei catre 
Consiliul local Rachiti  
 
Senator Gheorghe Marcu     PSD 
Deputat Andrei Dolineaschi PSD 
Deputat Costica Macaleti     PSD 
 
 

- reparati camin cultural Rachiti Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2771.  - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

-alocarea sumei de 280.000 lei catre 
Consiliul local Rauseni 
 
Senator Gheorghe Marcu     PSD 
Deputat Andrei Dolineaschi PSD 
Deputat Costica Macaleti     PSD 
 

- reabilitare Scoala generala 
Pogorasti 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
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 o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2772.  - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

- alocarea sumei de 400.000 lei catre 
Consiliul local Stefanesti 
 
Senator Gheorghe Marcu     PSD 
Deputat Andrei Dolineaschi PSD 
Deputat Costica Macaleti     PSD 
 

-reabilitarea celor 40 garsoniere din 
punctual vamal Stinca 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

2773.  - Ministerul Dezvoltarii Regionale - alocarea sumei de 900.000 lei catre - construirea local gradinita in Se propune respingerea 
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si Turismului Consiliul local Tudora 
 
Senator Gheorghe Marcu     PSD 
Deputat Andrei Dolineaschi PSD 
Deputat Costica Macaleti     PSD 
 

Tudora amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2774.  - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

- alocarea sumei de 300.000 lei catre 
Consiliul local Vorniceni 
 
Senator Gheorghe Marcu     PSD 
Deputat Andrei Dolineaschi PSD 
Deputat Costica Macaleti     PSD 
 
 

- finalizare sediu primaria 
Vorniceni 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
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2775.  - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

-alocarea sumei de 500.000 lei catre 
Consiliul local Vorona 
 
Senator Gheorghe Marcu     PSD 
Deputat Andrei Dolineaschi PSD 
Deputat Costica Macaleti     PSD 
 
 

-reabilitare Scoala generala Icuseni Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2776.  - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

- alocarea sumei de 5.000.000 lei 
catre Consiliul local Bucecea 

- construirea a 2 blocuri de locuinte 
sociale prin ANL 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2777.  - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

- alocarea sumei de 275.000 lei catre 
Consiliul local Cindesti 

- modernizare centru transfrontalier 
de informare culturala si economica 
Cindesti (CIDEC) proiect Phare 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2778.  Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

- alocarea sumei de 1.300.000 lei 
catre Consiliul local Concesti 

- constructie camin cultural in satul 
Movileni, comuna Concesti 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Conform prevederilor OUG 
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118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2779.  Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

- alocarea sumei de 800.000 lei catre 
consiliul local Corni  

- reabilitare scoala “ Octav Bancila 
“ Corni 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2780.  ANEXA NR.3/15/29 – SE PROPUNE INTRODUCEREA      Sursa de finanţare: din suma Se propune respingerea 
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MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
 
Cod obiectiv 23 
 
Programul construire aşezăminte 
culturale 

UNUI NOU OBIECTIV DE 
INVESTIŢII: 
- Fişă obiectiv de investiţii 
„Reabilitare, modernizare şi 
utilare Cămin Cultural, comuna 
Topolog, judeţul Tulcea”, cu suma 
de 2.000 mii lei. 
 

Iniţiator: 
Senator Belacurencu Trifon – 

PSD+PC 
 

prevăzută în bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
în anexa 3/15/29, programul 
construire aşezăminte culturale.  
 
     Căminul cultural al comunei 
Topolog  a fost construit în anul 
1965, având destinaţia desfăşurării 
de manifestări culturale şi educative 
pentru locuitorii din comuna 
Topolog. 
      De la data punerii în funcţiune 
şi până în prezent,  nu s-a efectuat 
reabilitarea sau modernizarea 
acestui obiectiv şi nici dotarea cu 
echipamente, în momentul de faţă 
clădirea nu permite desfăşurarea de 
activităţi cultural - educative. 
       Corpul clădirii prezintă 
deficienţe majore la structura de 
rezistenţă, fiind de asemenea 
necesară înlocuirea acoperişului şi a 
instalaţiei de încălzire. 
      Datorită situaţiei  precare a 
clădirii şi a lipsei utilităţilor şi  
dotărilor, căminul cultural nu mai 
satisface necesitatea pentru care  a 
fost construit.  
      De circa 4-5 ani, în incinta 
acestuia, nu s-au mai putut organiza 
manifestări culturale.  
      Consiliul Local al comunei 
Topolog, a aprobat prin Hotărârea 

amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
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nr.8 din 31.03.2008,  studiul de 
fezabilitate şi indicatorii tehnico-
economici pentru investiţia privind 
reabilitarea, modernizarea şi 
utilarea Căminului Cultural. 

2781.  Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 5.000.000 lei 
pentru  repararea şi modernizarea 
străzilor din municipiul Orăştie, 
judeţul Hunedoara. 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Datorită deteriorării şi lipsei de 
investiţii, străzile municipiului 
Orăştie necesita lucrări urgente de 
reparatii şi modernizare. 
 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2782.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii 

Se propune alocarea sumei de 
32500 mii lei pentru realizarea 
investitiei “Bazin olimpic de 
inot in municipiul Braila, judet 
Braila”  
Senator PSD+PC Ion Rotaru 

Conform HG 1457/2009 
pentru  realizarea competitiilor 
sportive la nivel olimpic se va 
construi obiectivul “Bazin 
olimpic de inot”. Avand in 
vedere ca Braila a dat 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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campioni olimpici la inot, 
precum Diana Mocanu, acesta 
va constitui o baza de 
pregatire pentru viitorii 
campioni si locul de 
desfasurare a unor competitii 
de profil la cel mai inalt nivel. 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2783.  Anexa nr. 3/15/02 pag. 02 
Cap. 7001 
Titlu 71 
Art. 01 
Alin. 01 

Susţinerea investiţiei  
Continuare construcţie sediu 
primărie comuna Soleşti, jud. Vaslui 
- Valoare: 1.000 mii lei 
 
Autori:  
senator PSD+PC SILISTRU DOINA 
 

Necesitatea dezvoltării şi asigurării 
cetăţenilor a serviciilor şi 
funcţionalităţilor de care au nevoie şi 
care să corespundă standardelor 
europene.  
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2784.  Anexa nr. 3/15/02 pag. 8-9 
Cap. 7001 
Subcap. 03 

Susţinerea investiţiei – Municipiul 
Vaslui 
Bloc de locuinţe sociale - 40 – 

Lipsa locuinţelor sociale, care să 
satisfacă solicitările cetăţenilor cu 
probleme sociale (cca. 300 cereri). 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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Paragraf 01 Valoare: 8.000 mii lei 
 
Autori:  
senator PSD+PC SILISTRU DOINA 
deputat PSD+PC CRISTEA 
VICTOR 

 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2785.  Anexa nr. 3/15/02 pag. 8-9 
Cap. 7001 
Subcap. 03 
Paragraf 01 

Susţinerea investiţiei – Municipiul 
Vaslui 
Locuinţe A.N.L – 160 apart. – 
Valoare 40.000 mii lei 
 
Autori:  
senator PSD+PC SILISTRU DOINA 
deputat PSD+PC CRISTEA 
VICTOR 

Solicitările cetăţenilor tineri (cca. 
700 cereri), lipsa fondului locativ. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2786.  MINISTERUL 
TURISMULUI SI 
DEZVOLTĂRII 

Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru Proiect „ 
Studiul de solutii ptr, iluminat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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REGIONALE Anexa 3/15/02, 
cap 5001 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

public in zona str. Stefan cel 
mare si str. Moldovei, Oras 
Pascani, jud. Iasi 
 

 
Initiator:  
Senator Florin Constantinescu 
Grup PSD+PC 

creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Fondul 
de Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2787.  MINISTERUL 
TURISMULUI SI 
DEZVOLTĂRII 
REGIONALE Anexa 3/15/02, 
cap 5001 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 
7350 mii lei pentru asfaltare DJ 
208i, (Blagesti – Gura 
Badilitei– Crivesti – Vanatori) 
15,5 Km 
-Proiect tehnic – 15,5 Km 
- executie partiala , tronsonul 
Crivesti – Gura Badilitei , de 5 
Km , jud. Iasi 
Initiator:  
Senator Florin Constantinescu 
Grup PSD+PC 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Fondul 
de Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2788.  MINISTERUL 
TURISMULUI SI 
DEZVOLTĂRII 
REGIONALE Anexa 3/15/02, 
cap 5001 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 
7350 mii lei pentru asfaltare DJ 
281 (Scobinti – Fetesti – 
Sticlaria – Siretel – Lespezi) 7.8 
Km, jud. Iasi 
 

 
Initiator:  

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Fondul 
de Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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Senator Florin Constantinescu 
Grup PSD+PC 

principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2789.  MINISTERUL 
TURISMULUI SI 

Se propune alocarea sumei de 
7350 mii lei pentru Asfaltare 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2409 -

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

DJ 282 B (Sipote – Plugari)14 
Km, jud. Iasi 
 

 
Initiator:  
Senator Florin Constantinescu 
Grup PSD+PC 

rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Fondul 
de Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2790.  MINISTERUL 
TURISMULUI SI 
DEZVOLTĂRII 
REGIONALE Anexa 3/15/02, 
cap 5001 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 
7350 mii lei pentru Asfaltare 
DJ 282 F (Vladeni- Andrieseni 
)  
11,7 Km, jud. Iasi 
 

 
Initiator:  
Senator Florin Constantinescu 
Grup PSD+PC 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si 
creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Surse de finanţare: Fondul 
de Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2791.  Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea sumei de 400 
mii lei necesară cofinanţării 
următorului obiectiv de investiţii : 
„Modernizarea DC 50 Grajduri – 
Carbunari, comuna Grajduri, jud. 
Iaşi” 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 
 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare:  
Se alocă din suma prevazută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2792.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2010 
 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 480 
mii lei necesară realizării următorului 
obiectiv de investiţii : „Construcţie 
bază sportiva, teren de fotbal şi pista 
de alergare, comuna Grajduri, jud. 
Iaşi"  
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unei baze sportive, 
amenajate şi dotate corespunzător, 
care să asigure condiţiile optime şi 
mai ales  siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget / Fondul 
de rezerva la dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
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în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

2793.  Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasat 

Se propune alocarea sumei de 4055 
mii necesară realizării lucrărilor de 
asfaltare a drumurilor săteşti şi a DC 
20A, comuna Holboca, jud. Iaşi. 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Suma solicitată este destinată 
achitării datoriilor restante către 
executantul lucrărilor. 
 
Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare:  
Se alocă din suma prevazută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2794.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2010 
 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 750 
mii lei necesară realizării următorului 
obiectiv de investiţii : „Construcţie 
bază sportiva, teren de handbal, 
comuna Grajduri, jud. Iaşi"  
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unei baze sportive, 
amenajate şi dotate corespunzător, 
care să asigure condiţiile optime şi 
mai ales  siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

2795.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2010 
 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Anexa 7, Poziţia 24, jud. Iaşi  
 
Se propune alocarea sumei de 2150 
mii lei pentru realizarea obiectivului 
de investiţii „Pod armat peste paraul 
Ursita si 28 de podete, comuna 
Mironeasa, jud. Iaşi”. 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  

Suma reprezintă totalul dintre 
datoriile către executantul lucrării şi 
necesarul pentru finalizarea 
investiţiei. 
 
Din valoarea contractului de 
lucrări, restul de executat este de 
2841 mii lei iar în prezent sunt 
datorii către executantul lucrării de 
9 mii lei.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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Partidului Naţional Liberal 
 
 
 
 
 

Finalizarea obiectivului de investiţii 
respectiv este de necesitate maximă 
pentru dezvoltarea infrastructurii 
comunale şi asigurarea unor 
condiţii decente de deplasare. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 
 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007 

2796.  Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasat 

Se propune alocarea sumei de 2700 
mii lei pentru realizarea obiectivului 
de investiţii „Modernizare DC49 
Schit Hadambu – Ursita -   
Mironeasa (achizitionare utilaje si 
echipamente pentru servicii publice) 
– FEADR, comuna Mironeasa, jud. 
Iaşi”. 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 
 

Suma solicitată este destinată 
achitării datoriilor restante către 
executantul lucrărilor. 
 
Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare:  
Se alocă din suma prevazută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2797.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, alin 20, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei de 900 
mii lei pentru realizarea obiectivului 
de investiţii "Sistem integrat de apa, 
canalizare si statie de epurare a 
apelor uzate în comuna Mironeasa, 
jud. Iaşi”. 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Suma reprezintă totalul dintre 
datoriile către executantul lucrării şi 
necesarul pentru finalizarea 
investiţiei, realizată prin 
cofinanţare.. 
 
Din valoarea contractului de 
lucrări, restul de executat este de 
700 mii lei (necesarul pentru 
cofinanţare) iar în prezent sunt 
datorii către executantul lucrării de 
200 mii lei. 
 
Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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actuale. Dat fiind importanţa vitală 
pe care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în bugetul 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

2798.  Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasat 

Se propune alocarea sumei de 3000 
mii lei necesară realizării următorului 
obiectiv de investiţii : „Modernizarea 
DC49 B-C-D Mironeasa – Ipatele, 
comuna Mironeasa, jud. Iaşi” 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare:  
Se alocă din suma prevazută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2799.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, alin 20, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei de 2060 
mii lei pentru obiectivul de investiţii 
"Alimentare cu apa în sistem 
centralizat, comuna Rediu, jud. Iaşi". 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Suma reprezintă totalul dintre 
datoriile către executantul lucrării şi 
necesarul pentru finalizarea 
investiţiei. 
 
Din valoarea contractului de 
lucrări, restul de executat este de 
1400 mii lei, necesarul pentru 
cofinanţare este de 60 mii lei, iar în 
prezent sunt datorii către 
executantul lucrării de 600 mii lei. 
 
Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale. Având în vedere 
importanţa vitală pe care o are apa 
este imperios necesar introducerea 
unui sistem de alimentare cu apă  
potabilă. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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suma prevazută în bugetul 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2800.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2010 
 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 600 
mii lei pentru construirea unei baze 
sportive tip 1 în comuna Rediu, jud. 
Iaşi.  
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unei baze sportive, 
amenajate şi dotate corespunzător, 
care să asigure condiţiile optime şi 
mai ales  siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

2801.  Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru pietruirea drumurilor 
săteşti din comuna Scheia, jud. Iaşi”. 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  

Suma solicitată este destinată 
achitării datoriilor restante către 
executantul lucrărilor. 
 
Starea precară actuală a drumurilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
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Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasat 

            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare:  
Se alocă din suma prevazută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2802.  Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 2300 
mii lei pentru finalizarea lucrărilor de 
modernizare a DC 70, comuna 
Scheia, jud. Iaşi. 
 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
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Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasat 

Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 
 

siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare:  
Se alocă din suma prevazută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2803.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2010 
 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 

Se propune alocarea sumei de 700 
mii pentru construirea unei baze 
sportive tip 1 în comuna Şcheia, jud. 
Iaşi. 
 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unei baze sportive, 
amenajate şi dotate corespunzător, 
care să asigure condiţiile optime şi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
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Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 
 
 

mai ales  siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 
 

articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

2804.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2010 
 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Iaşi cu suma de 500 
mii lei pentru următorul obiectiv de 
investiţii, inclus în Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din mediul rural, 
instituit prin O.G. 7/2006 : 
 „Amenajare parc agrement, comuna 
Scheia, jud. Iaşi"  
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Pentru îmbunătăţirea calităţii 
mediului se impune construirea de 
noi spaţii verzi în comuna 
menţionată. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

2805.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 170 
mii lei pentru efectuarea lucrărilor la 

Suma solicitată este destinată 
achitării datoriilor restante către 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, 
reabilitarea,modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

obiectivul de investiţii „Reparatii 
capitale şoseaua de centură, comuna 
Tomeşti, jud. Iaşi”.  
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

executantul lucrărilor. 
 
Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare:  
Se alocă din suma prevazută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2806.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 1100 
mii lei pentru realizarea lucrărilor de 

Suma solicitată este destinată 
achitării datoriilor restante către 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, 
reabilitarea,modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

reparaţii capitale la drumurile 
comunale şi săteşti din  comuna 
Tomeşti, jud. Iaşi”.  
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
   

executantul lucrărilor. 
 
Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare:  
Se alocă din suma prevazută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2807.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 1100 
mii lei pentru realizarea lucrărilor de 

Suma solicitată este destinată 
achitării datoriilor restante către 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, 
reabilitarea,modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

reparaţii capitale la drumurile 
comunale şi săteşti din  comuna 
Tomeşti, jud. Iaşi”.  
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
   

executantul lucrărilor. 
 
Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare:  
Se alocă din suma prevazută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2808.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 1100 
mii lei pentru realizarea lucrărilor de 

Suma solicitată este destinată 
achitării datoriilor restante către 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, 
reabilitarea,modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

reparaţii capitale la drumurile 
comunale şi săteşti din  comuna 
Tomeşti, jud. Iaşi”.  
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
   

executantul lucrărilor. 
 
Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare:  
Se alocă din suma prevazută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2809.  Anexa 3/22/29 Prevederea în Buget a sumei de 
5.964 mii lei reprezentând realizarea 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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investiţiei noi la obiectivul:  
"Modernizare drumuri forestiere"  
din comuna Măgherani, jud. Mureş  
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

1.  Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2810.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, 
reabilitarea,modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru realizarea programului 
de reparaţii capitale drumuri 
comunale şi săteşti, comuna Tomeşti, 
jud. Iaşi. 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Suma solicitată este destinată 
achitării datoriilor restante către 
executantul lucrărilor. 
 
Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare:  
Se alocă din suma prevazută în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2811.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, 
reabilitarea,modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru realizarea programului 
de reparaţii capitale drumuri 
comunale şi săteşti, comuna Tomeşti, 
jud. Iaşi. 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Suma solicitată este destinată 
achitării datoriilor restante către 
executantul lucrărilor. 
 
Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare:  
Se alocă din suma prevazută în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2812.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, alin 20, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei de 1000 
mii lei pentru lucrari de extindere a 
retelei alimentare cu apa în   comuna 
Tomeşti, jud. Iaşi”. 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Suma reprezintă datoriile către 
executantul lucrării  
 
Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale. Având în vedere 
importanţa vitală pe care o are apa 
este imperios necesar introducerea 
unui sistem de alimentare cu apă  
potabilă. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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suma prevazută în bugetul 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2813.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2010 
Capitolul I 
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru lucrările de construcţie 
a unei baze sportive tip 1 în comuna 
Tomeşti, jud. Iaşi.  
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unei baze sportive, 
amenajate şi dotate corespunzător, 
care să asigure condiţiile optime şi 
mai ales  siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
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în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

2814.  Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasat 

Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru asfaltarea DC 17 Rediu 
– Albei, comuna Aroneanu, jud. Iaşi. 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Suma solicitată este destinată 
achitării datoriilor restante către 
executantul lucrărilor. 
 
Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare:  
Se alocă din suma prevazută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2815.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, alin 20, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei de 1500 
mii lei pentru realizarea următorului 
obiectiv de investiţii: "Sistem 
centralizat de canalizare a satelor 
Aroneanu, Dorobant si Sorogari, 
comuna Aroneanu, jud. Iaşi” 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
  

Suma solicitată reprezintă necesarul 
pentru cofinanţarea proiectului. 
 
Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale. Având în vedere 
importanţa vitală pe care o are apa 
este imperios necesar introducerea 
unui sistem de alimentare cu apă  
potabilă. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în bugetul 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2816.  Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasat 

Se propune alocarea sumei de 46 mii 
lei pentru realizarea următorului 
obiectiv de investiţii: „Reparaţii 
asfaltice / drumuri modernizate, 
comuna Barnova, jud. Iaşi” 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Suma solicitată este destinată 
achitării datoriilor restante către 
executantul lucrărilor. 
 
Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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Sursa de finanţare:  
Se alocă din suma prevazută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2817.  Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasat 

Se propune alocarea sumei de 159 
mii lei pentru realizarea următorului 
obiectiv de investiţii: „Modernizare 
drumuri comunale, comuna Bârnova, 
jud. Iaşi” 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Suma solicitată este destinată 
achitării datoriilor restante către 
executantul lucrărilor. 
 
Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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Sursa de finanţare:  
Se alocă din suma prevazută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2818.  Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasat 

Se propune alocarea sumei de 165 
mii lei pentru realizarea obiectivului 
de investiţii „Pietruirea drumurilor 
săteşti, comuna Ciurea, jud. Iaşi”. 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
    

Suma solicitată este destinată 
achitării datoriilor restante către 
executantul lucrărilor. 
 
Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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Sursa de finanţare:  
Se alocă din suma prevazută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2819.  Anexa 3/15/29  
Cod obiectiv 23  
Programul construire aşezămite 
culturale 

Se propune alocarea sumei de 150 
mii lei pentru fiinalizarea construcţiei 
Căminului Cultural din comuna 
Scânteia, jud. Iaşi"  
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Lucrarea se află în curs de execuţie, 
finalizarea investiţiei este necesară 
pentru existenţa unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
localităţii.  
 
Necesitatea  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2820.   
Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Turismului 
 

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

 
Se propune alocarea sumei de  2.000 
mii lei din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 pentru obiectivul 
„Modernizare străzi, reparare 
trotuare şi instalare semafoare în 
Municipiul Paşcani, judeţul Iaşi”.  
 

 
 
Autori: Deputat PNL, Relu Fenechiu
Grupurile parlamentare reunite ale 

 
Deşi este municipiu, în Paşcani 
drumurile şi trotuarele nu au mai 
fost refăcute în ultimii 20 de ani. 
Starea precară actuală a drumurilor, 
precum şi lipsa interecţiilor 
semaforizate îngreunează mult atât 
circulaţia pietonilor cât şi traficul 
automobilelor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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PNL Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 
 

vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2821.  Anexa 3/15/29-MINISTERUL  
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
TURISMULUI, cod obiectiv 17 
Poziţia 31, jud. Prahova 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Construire sala de 
sport la scoala nr. 3 Liliesti”, orasul 
Băicoi, cu suma  de 2500 mii lei 
 
Autor: 
Deputat PNL: Graţiela Gavrilescu 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
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2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2822.  Anexa 3/15/29-MINISTERUL  
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
TURISMULUI, cod obiectiv 21 
Poziţia 31, jud. Prahova 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Construire bazin 
înot Măgureni, com. Măgureni, cu 
suma  de 10500 mii lei. 
Autor: 
Deputat PNL: Graţiela Gavrilescu 
 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
- Responsabilitatea stabilirii 
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prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2823.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 50 mii lei  pentru 
pietruirea drum Comuna 
Prunişor- Judetul Mehedinţi .  
 
Autor : deputat independent 
Eugen Nicolicea  
 

Această sumă este necesară 
pentru pietruirea drumului din 
comuna Prunişor - Judeţul 
Mehedinţi . 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
Rezervă al Guvernului . 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2824.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 50 mii lei  pentru 
pietruirea drum Comuna Burila 
Mare- Judetul Mehedinţi .  
 
Autor : deputat independent 
Eugen Nicolicea  
 

Această sumă este necesară 
pentru pietruirea drumului din 
comuna Burila Mare - Judeţul 
Mehedinţi . 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
Rezervă al Guvernului . 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2825.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se suplimentează bugetul cu 
suma de 50 mii lei  pentru 
pietruirea drum Comuna Gruia - 
Judetul Mehedinţi .  
 
Autor : deputat independent 
Eugen Nicolicea  

Această sumă este necesară 
pentru pietruirea drumului din 
comuna Gruia - Judeţul 
Mehedinţi . 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
Rezervă al Guvernului . 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2826.  Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 Anexa nr.3/15702 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pentru 2010 
pentru programe noi astfel: 

Este necesară introducerea 
acestor obiective datorită 
necesităţilor şcolare ale acestor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
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Capitolul 5001 
Titlul VI, cod obiectiv 17 
Program construcţii Săli de sport 
A(  obiective noi) 
 

- introducerea în program a 
construcţiei unei Săli de sport la 
Liceul Industrial Popeşti, judeţul 
Bihor, 
- introducerea în program a 
construcţiei unei Săli de sport la 
Liceul Teoretic J.Kozacek – 
Budoi, comuna Popeşti Jud. 
Bihor .  

licee. 
 
Sursa de finanţare . Fondul aflat 
la dispoziţia ministerului pt 
aceste investiţii 
 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2827.  Subprogramul privind 
reabilitarea , modernizarea 
drumurilor de interes local .  

Alocarea sumei de 3 mil.ron 
pentru modernizarea si asfaltarea 
drumului comunal Beidaud-

Prezentul drum de legatură 
dintre cele două sate ale 
comunei Beidaud este 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
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Cap.5001; Grupa 51; Art.01; 
Alin.3 
 

Neatârnarea – com.Beidaud –
Jud. Tulcea. 
Iniţiator : Horia Teodorescu – 
deputat + Grup parlamentar 
PSD+PC 

impracticabil. finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
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2828.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 (O7-2006 
cap1,sect2,art4,lit.e Program de 
dezvoltarea infrastructurii şi a unor 
baze sportive in mediul rural) 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 250 mii lei, 
suma necesară reabilitării şi 
modernizării Sălii Polivelentr oraş 
Buhuşi, Bacău, în suprafaţă de 106 
mp, necesară desfăşurării activităţilor 
sportive :handball, box, karate. 

Construcţia este realizată în 1983 şi 
se impune execuţia unor lucrări de 
reparare, reabilitare.Menţionez că 
în perioada 1984-1898 Sala 
Polivalentă găzduia desfăşurarea 
etapelor din Campionatul Naţional 
de Handbal Feminin-Divizia A. In 
prezent elevi şi tineri au reluat 
tradiţia, ceea ce impune asigurarea 
unor condiţii adecvate. Sursa de 
finanţare: Bugetul Asdministraţiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2829.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02 
Grupa 10, Art.01,Alin.08 
Fond de premii -2.550 mii lei 

Grupa 10, Art.01,Alin.08 se modifică 
astfel: 
Fond de premii -0 mii lei 
 

In urma perioadei de criză, 
îngheţării salariilor, diminuarea 
locurilor de muncă, nu pot exista 
fonduri premii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sumele au fost stabilite in 
principal pentru acordarea celui 
de-al 13-lea salariu conform 
reglementarilor in vigoare 

2830.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02 
Grupa 20,Art.01,Alin.05 

Grupa 20,Art.01,Alin(05) şi (06) se 
modifică astfel: 
Carburanţi şi lubrifianţi-755 mii lei 
Alin.06 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sumele stabilite pe destinatii din 
bugetul  Ministerului Dezvoltării 
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Carburanţi şi lubrifianţi-955 mii lei 
Alin.06 
Piese de schimb-83 mii lei  
Alin.08 
Poştă, telecomunicaţii, radio,tv-
1.780 mii lei 
Art.06 
Deplasări,detaşări,transferări-2.265 
mii lei 
Alin.01 
Deplasări 
interne,detaşări,transferări-665 mii 
lei 
Alin.02 
 
 
Grupa 20,Art.13 
Pregătire profesională-513 mii lei 
 
 
Grupa 20,Art.30,Alin.04 
Chirii-1.600 mii lei 
 
 
Grupa 20,Art.30,Alin.30 
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 

Piese de schimb-63 mii lei  
Alin.08 se modifică astfel: 
Poştă, telecomunicaţii, radio,tv-1.000 
mii lei 
Art.06 se modifică astfel: 
Deplasări,detaşări,transferări-2.000 
mii lei 
 
 
Alin.01 se modifică astfel: 
Deplasări interne,detaşări,transferări-
600 mii lei 
 
Alin.02 se modifică astfel: 
Deplasări în străinătate-1.000 mii lei 
 
Grupa 20,Art.13 se modifică după 
cum urmează: 
Pregătire profesională-213 mii lei 
 
Grupa 20,Art.30,Alin.04 se 
modifică astfel: 
Chirii-1.000 mii lei 
 
Grupa 20,Art.30,Alin.30 va avea 
următorul cuprins: 
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii-
30.491 mii lei 

Regionale şi Locuinţei au fost 
dimensionate în concordanta cu 
atributiile si politica sa in 
domeniu precum si pentru 
desfasurarea atributiilor acestora 
conform reglementarilor in 
vigoare 

2831.  Anexa nr.3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
nr.3/15, cu suma 300.000 RON 
pentru amenajarea zonei 

Se solictă admiterea 
amendamentului pentru 
amenajarea zonei rezidentiale a 
orasului SĂVENI zonele 2 şi 3 
proiectul fiind demarat având 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
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rezidenţiale a oraşului SĂVENI , 
ZONELE 2 ŞI 3, JUD. 
BOTOŞANI 
 
 
Iniţiator: Deputat PD-L Iacob – 
Strugaru Stelică 

toate avizele necesare iar 
finanţarea lucrărilor în anul 2010 
este de o importanţă locală 
deosebită. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 

2832.  Anexa nr.3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

“Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, anexa nr.3/15, cu 
suma de 80.000 RON pentru 
reabilitare clădire Primărie 
Prundu, Judeţul Giurgiu” 
Autor:Senator PD-L  
Cezar-Mircea Măgureanu 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
clădirea necesită reparaţii 
urgente, deoarece se află intr-o 
stare avansată de degradare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2833.  Anexa nr.3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Suplimentare cu suma de 1000 
mii RON a bugetului Ministerului 

Datorită faptului că nu este 
posibilă construirea unui spital 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Turismului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, obiectiv Spitalul 
Municipal Sighişoara, Str.Zaharia 
Boiu, nr.29 
Autor:Senator PD-L Başa Petru  

nou pentru care municipalitatea 
are studiu de fezabilitate, este 
necesară repararea spitalului 
actual care are o vechime de 
peste 100 ani 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2834.  Anexa nr.3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Suplimentare cu suma de 1200 
mii RON a bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, obiectiv construirea a 
3 blocuri ANL Târnăveni , 
Str.Progresului 
Autor:Senator PD-L Başa Petru 

Rezolvarea problemelor socile 
ale municipiului Târnăveni 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2835.  Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreuneză desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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02., Alin. 03,Subprogramul privind 
pietruirea , reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 81 mii lei, necesară 
pentru modenizare DC 99 A, Km 
1+705-4+275, comuna Tătărăşti,  
Judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică : 
Deputat : Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat : Petru Gabriel Vlase –
PSD+PC 
Deputat : Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat : Antochi Gheorghe –
PSD+PC 
Senator : Radu Cătălin Mardare 
PSD+PC 
Senator Elena Mitrea PSD+PC 
 

impracticabile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2836.  Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 20,Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.20, 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă a satelor, cu suma de 15,9 mii 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
satul Tătărăşti, comuna Tătărăşti,  
Judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică : 
Deputat : Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat : Petru Gabriel Vlase –
PSD+PC 
Deputat : Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat : Antochi Gheorghe –
PSD+PC 
Senator : Radu Cătălin Mardare 
PSD+PC 
Senator Elena Mitrea PSD+PC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2837.  Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 20,Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.20, 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă a satelor, cu suma de 50 mii lei, 
necesari pentru realizarea sistemului 
de alimentare cu apă, în comuna 
Tătărăşti,  satele Cornii de Sus, 
Drăgeşti şi Gherdana, Judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică : 
Deputat : Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat : Petru Gabriel Vlase –
PSD+PC 
Deputat : Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat : Antochi Gheorghe –
PSD+PC 
Senator : Radu Cătălin Mardare 
PSD+PC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Senator Elena Mitrea PSD+PC 
 

 
 
 
 
 
 

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2838.   
Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 03,Subprogramul privind 
pietruirea , reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 7,492 mii lei, necesară 
pentru Pth şi  modenizare DC 122 
Radeana-Gutinaş, comuna Ştefan cel 
Mare, Judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică : 

 
Starea precară a drumurilor 
comunale îngreuneză desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare : 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Deputat : Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat : Petru Gabriel Vlase –
PSD+PC 
Deputat : Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat : Antochi Gheorghe –
PSD+PC 
Senator : Radu Cătălin Mardare 
PSD+PC 
Senator Elena Mitrea PSD+PC 
 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2839.  Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
art. 01., Alin. 13, Programme de 
dezvoltare 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 55, 
TitlulVII ALTE TRANSFERURI, 
Art.01, alin. 13, Programme de 
dezvoltare, cu suma de 7,081 mii lei, 
necesară pentru amenajarea unui parc 
în satul Ştefan cel Mare, comuna 
Ştefan cel Mare, Judeţul Bacău. 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unui 
spaţiu de odihnă şi agrement în 
conformitate cu standadele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene, pentru cetăţenii acestei 
comunităţii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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Autor, apartenenţă politică : 
Deputat : Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat : Petru Gabriel Vlase –
PSD+PC 
Deputat : Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat : Antochi Gheorghe –
PSD+PC 
Senator : Radu Cătălin Mardare 
PSD+PC 
Senator Elena Mitrea PSD+PC 
 

 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

2840.  Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
01., Alin. 01, 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.01, alin.01, cu suma 
de 176,231 mii lei, necesară pentru 
proiect integrat :Canalizare şi staţie 
de epurare satele Radeana ;Centru de 
îngrijire bătrâni Negoieşti- comuna 
Ştefan cel Mare, judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică : 
Deputat : Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat : Petru Gabriel Vlase –
PSD+PC 

 
Cresterea calităţii vieţii locuitorilor 
comunei menţionate 
 
 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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Deputat : Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat : Antochi Gheorghe –
PSD+PC 
Senator : Radu Cătălin Mardare 
PSD+PC 
Senator Elena Mitrea PSD+PC 
 

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2841.  Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
art. 01., Alin. 13, Programme de 
dezvoltare 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 55, 
TitlulVII ALTE TRANSFERURI, 
Art.01, alin. 13, Programme de 
dezvoltare, cu suma de 50 mii lei, 
necesară pentru amenajarea unui parc 
în satul Strugari, comuna Strugari, 
Judeţul Bacău. 
Autor, apartenenţă politică : 
Deputat : Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat : Petru Gabriel Vlase –
PSD+PC 
Deputat : Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat : Antochi Gheorghe –
PSD+PC 
Senator : Radu Cătălin Mardare 
PSD+PC 
Senator Elena Mitrea PSD+PC 
 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unui 
spaţiu de odihnă şi agrement în 
conformitate cu standadele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene, pentru cetăţenii acestei 
comunităţii. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

2842.     Se propune respingerea 
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Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 03,Subprogramul privind 
pietruirea , reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 305.1137 mii lei, 
necesară pentru reconstrucţie pod 
peste râul Caşin, Judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică : 
Deputat : Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat : Petru Gabriel Vlase –
PSD+PC 
Deputat : Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat : Antochi Gheorghe –
PSD+PC 
Senator : Radu Cătălin Mardare 
PSD+PC 
Senator Elena Mitrea PSD+PC 
 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreuneză desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2843.   
Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 03,Subprogramul privind 
pietruirea , reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 35,500 mii lei, necesară 
pentru reabilitarea şi  modenizarea 
drumurilor comunale DC183, DC 
183 A Solont, Sărata –Cucuieţi 
L=5,7Km, Judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică : 
Deputat : Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat : Petru Gabriel Vlase –
PSD+PC 
Deputat : Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat : Antochi Gheorghe –
PSD+PC 
Senator : Radu Cătălin Mardare 
PSD+PC 
Senator Elena Mitrea PSD+PC 

 
Starea precară a drumurilor 
comunale îngreuneză desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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 comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2844.  Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 20,Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.20, 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă a satelor, cu suma de 10,1 mii 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
comuna Mănăstirea,  Judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică : 
Deputat : Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat : Petru Gabriel Vlase –
PSD+PC 
Deputat : Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat : Antochi Gheorghe –
PSD+PC 

nvestiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizeaza 
combaterea poluării solului, a 
apelor subterane şi a apelor de 
suprafaţă receptoare 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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Senator : Radu Cătălin Mardare 
PSD+PC 
Senator Elena Mitrea PSD+PC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2845.   
Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 03,Subprogramul privind 
pietruirea , reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 180 mii lei, necesară 
pentru amenajare trotuare în comuna 
Mărgineni. 

 
Starea precară a drumurilor 
comunale îngreuneză desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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Autor, apartenenţă politică : 
Deputat : Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat : Petru Gabriel Vlase –
PSD+PC 
Deputat : Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat : Antochi Gheorghe –
PSD+PC 
Senator : Radu Cătălin Mardare 
PSD+PC 
Senator Elena Mitrea PSD+PC 
 

 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2846.  Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 20,Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.20, 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizeaza 
combaterea poluării solului, a 
apelor subterane şi a apelor de 
suprafaţă receptoare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
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Subprogramul privind alimentarea cu 
apă a satelor, cu suma de 10,1 mii 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
comuna Mărgineni,  Judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică : 
Deputat : Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat : Petru Gabriel Vlase –
PSD+PC 
Deputat : Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat : Antochi Gheorghe –
PSD+PC 
Senator : Radu Cătălin Mardare 
PSD+PC 
Senator Elena Mitrea PSD+PC 
 

 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
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suma de 100,0 mil lei. 
2847.  Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 

Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
01., Alin. 01, 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.01, alin.01, cu suma 
de 4.000 mii lei, necesară pentru 
înfiinţarea reţelei publice de apă 
uzată(canalizare şi staţie de epurare) 
în comuna Straoane, judeţul 
Vrancea.Studiul de fezabilitatea este 
realizat 
 
Autor, apartenenţă politică : 
Deputat : Ciprian Nica –PSD+PC+ 
GRUP PARLAMENTAR PSD -PC 
 

 
Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizeaza 
combaterea poluării solului, a 
apelor subterane şi a apelor de 
suprafaţă receptoare 
 
 
  
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2848.  Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
01., Alin. 01, 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.01, alin.01, cu suma 
de 100 mii lei, necesară pentru 
înfiinţarea reţelei de alimentare cu 
apă în satul Repedea, comuna 

 
Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesară extinderea 
reţelei de alimentare cu apă 
 
 
  
Sursa de finanţare : 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Straoane, Judeţul Vrancea 
Autor, apartenenţă politică : 
Deputat : Ciprian Nica –PSD+PC+ 
GRUP PARLAMENTAR PSD -PC 
 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2849.   
Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 03,Subprogramul privind 
pietruirea , reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 3.030 mii lei, necesară 
pentru modernizare DC 49 Straoane-
Repedea, judeţul Vrancea 
 
Autor, apartenenţă politică : 
Deputat : Ciprian Nica –PSD+PC+ 
GRUP PARLAMENTAR PSD -PC 
 

 
Starea precară a drumurilor 
comunale îngreuneză desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2850.   
Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 03,Subprogramul privind 
pietruirea , reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 200 mii lei, necesară 
pentru întreţinere drumuri comunale, 

 
Starea precară a drumurilor 
comunale îngreuneză desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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pietruire,comuna Straoane, judeţul 
Vrancea 
 
Autor, apartenenţă politică : 
Deputat : Ciprian Nica –PSD+PC+ 
GRUP PARLAMENTAR PSD -PC 
 

 
 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2851.   
Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 

 
Starea precară a drumurilor 
comunale îngreuneză desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
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02., Alin. 03,Subprogramul privind 
pietruirea , reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 500 mii lei, necesară 
pentru amenajare trotuare pietonale 
la DN 2L,comuna Straoane, judeţul 
Vrancea 
 
Autor, apartenenţă politică : 
Deputat : Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat : Petru Gabriel Vlase –
PSD+PC 
Deputat : Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat : Antochi Gheorghe –
PSD+PC 
Senator : Radu Cătălin Mardare 
PSD+PC 
Senator Elena Mitrea PSD+PC 
 

impracticabile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2852.   
Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 03,Subprogramul privind 
pietruirea , reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 93.7 mii lei, necesară 
pentru reabilitare DC 196 Podiş –
Sepeni, ,comuna Mărgineni, judeţul 
Bacău 
 
Autor, apartenenţă politică : 
Deputat : Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat : Petru Gabriel Vlase –
PSD+PC 
Deputat : Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat : Antochi Gheorghe –
PSD+PC 
Senator : Radu Cătălin Mardare 
PSD+PC 
Senator Elena Mitrea PSD+PC 
 

 
Starea precară a drumurilor 
comunale îngreuneză desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2853.  Anexa nr.3/15/29 
Obiective(proiecte) de investiţii 
noi 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului  

Investiţie noua – sala de sport în 
valoare de 4500 lei – comuna 
VOINESTI, jud. Vaslui  
 
Autor . Senator  PD-L Vasile 
Pintilie 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului  
Sursa de finanţare: 
Din suma alocată Ministerului 
Dezvoltării regionale şi 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
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Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2854.  Anexa nr.3/15/29 
Obiective(proiecte) de investiţii 
noi 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului  

Investiţie noua – sala de sport în 
valoare de 4500 lei – comuna 
GRIVIŢA, jud. Vaslui  
 
Autor . Senator  PD-L Vasile 
Pintilie 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului  
Sursa de finanţare: 
Din suma alocată Ministerului 
Dezvoltării regionale şi 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2855.  Anexa nr.3/15/29 
Obiective(proiecte) de investiţii 
noi 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului  

Investiţie noua – sala de sport în 
valoare de 4500 lei – comuna 
VINEREI, jud. Vaslui  
 
Autor . Senator  PD-L Vasile 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului  
Sursa de finanţare: 
Din suma alocată Ministerului 
Dezvoltării regionale şi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
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Pintilie Turismului articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2856.  Anexa nr.3/15/29 
Obiective(proiecte) de investiţii 
noi 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului  

Investiţie noua – sala de sport în 
valoare de 4500 lei – comuna 
Puiesti, jud. Vaslui  
 
Autor . Senator  PD-L Vasile 
Pintilie 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului  
Sursa de finanţare: 
Din suma alocată Ministerului 
Dezvoltării regionale şi 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
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naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2857.  Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
art. 01., Alin. 13, Programme de 
dezvoltare 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 55, 
TitlulVII ALTE TRANSFER, 
Art.01, alin. 13, Programme de 
dezvoltare, cu suma de 18,6 mii lei, 
necesară pentru reabilitarea şi 
extinderea parcului din satul 
Ungureni, comuna Ungureni, Judeţul 
Bacău. 
Autor, apartenenţă politică : 
Deputat : Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat : Petru Gabriel Vlase –
PSD+PC 
Deputat : Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat : Antochi Gheorghe –
PSD+PC 
Senator : Radu Cătălin Mardare 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unui 
spaţiu de odihnă şi agrement în 
conformitate cu standadele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene, pentru cetăţenii acestei 
comunităţii. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
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PSD+PC 
Senator Elena Mitrea PSD+PC 
 

aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

2858.  Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 20,Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.20, 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă a satelor, cu suma de 10 mii lei, 
necesară pentru realizarea sistemului 
de alimentare cu apă, în comuna 
Motoşeni, Judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică : 
Deputat : Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat : Petru Gabriel Vlase –
PSD+PC 
Deputat : Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat : Antochi Gheorghe –
PSD+PC 
Senator : Radu Cătălin Mardare 
PSD+PC 
Senator Elena Mitrea PSD+PC 
 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizeaza 
combaterea poluării solului, a 
apelor subterane şi a apelor de 
suprafaţă receptoare 
 
 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2859.  Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 03,Subprogramul privind 
pietruirea , reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 7mii lei, necesară pentru 
modenizare DC 39 A, Judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică : 
Deputat : Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat : Petru Gabriel Vlase –
PSD+PC 
Deputat : Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat : Antochi Gheorghe –
PSD+PC 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreuneză desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile 
 
 
 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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Senator : Radu Cătălin Mardare 
PSD+PC 
Senator Elena Mitrea PSD+PC 
 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2860.  Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 03,Subprogramul privind 
pietruirea , reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 7mii lei, necesară pentru 
reabilitare drum Pârâul Dulce şi 
Pârvuleşti, Judeţul Bacău. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare : 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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Autor, apartenenţă politică : 
Deputat : Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat : Petru Gabriel Vlase –
PSD+PC 
Deputat : Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat : Antochi Gheorghe –
PSD+PC 
Senator : Radu Cătălin Mardare 
PSD+PC 
Senator Elena Mitrea PSD+PC 
 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2861.  Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 02,Subprogramul privind 
pietruirea , reabilitarea, 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.03, 

 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
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modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 93.7 mii lei, necesară 
pentru reabilitare DC 194 Lucani-
Slatina, comuna Mărgineni, Judeţul 
Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică : 
Deputat : Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat : Petru Gabriel Vlase –
PSD+PC 
Deputat : Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat : Antochi Gheorghe –
PSD+PC 
Senator : Radu Cătălin Mardare 
PSD+PC 
Senator Elena Mitrea PSD+PC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
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suma de 321,0 mil lei 
2862.  Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 

Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
01., Alin. 01, 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.01, alin.01, cu suma 
de 238 mii lei, necesară pentru 
proiect integrat : ADI Ungureni- 
Buhoci, modernizare drum comunal 
Viforeni, comuna Ungureni-Bijghir, 
comuna Buhoci, judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică : 
Deputat : Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat : Petru Gabriel Vlase –
PSD+PC 
Deputat : Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat : Antochi Gheorghe –
PSD+PC 
Senator : Radu Cătălin Mardare 
PSD+PC 
Senator Elena Mitrea PSD+PC 
 

 
Cresterea calităţii vieţii locuitorilor 
comunei menţionate 
 
 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2863.  Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 20,Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.20, 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă a satelor, cu suma de 228,2mii 
lei, necesară pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
comuna Ungureni, satele : Bibireşti, 
Tociloasa, Garla Anei, Boteşti, 
Zlătari, Viforeni şi extindere retea de 
distribuţie localitatea Ungureni,  
Judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică : 
Deputat : Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat : Petru Gabriel Vlase –
PSD+PC 
Deputat : Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat : Antochi Gheorghe –
PSD+PC 
Senator : Radu Cătălin Mardare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2479 -

PSD+PC 
Senator Elena Mitrea PSD+PC 
 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2864.  Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 03,Subprogramul privind 
pietruirea , reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de1400 mii lei, necesară 
pentru reabilitarea şi  modenizare DC 
152 şi DC 128, comuna Tg. Trotuş 
Judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică : 
Deputat : Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat : Petru Gabriel Vlase –

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreuneză desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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PSD+PC 
Deputat : Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat : Antochi Gheorghe –
PSD+PC 
Senator : Radu Cătălin Mardare 
PSD+PC 
Senator Elena Mitrea PSD+PC 
 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2865.  Anexa 3 / 15 / 02, titlul VI, art. 02, 
alin. 20, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul – Înfiinţare staţie pompare 
apa sat Piscu, comuna Ciolpani, cu 
suma de 1000. mii lei.  
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 
 
Iniţiatori: 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL  

Asigurarea accesului la apă potabilă 
a locuitorilor satului Piscu, comuna 
Ciolpani.  
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2866.  Anexa 3 / 15 / 02, titlul VI, art. 02, 
alin 03, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul - Modernizare şi asfaltare 
drumuri de interes local în comuna 
Moara Vlăsiei, cu suma de 1000 mii 
lei;  
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 
 
Iniţiatori: 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL  
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor din Moara 
Vlăsiei prin asfaltarea drumurilor 
comunale.  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2867.  Anexa 3 / 15 / 02, titlul VI, art. 02, 
alin 03, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul - Modernizare şi asfaltare 
drumuri de interes local în oraşul 
Popeşti Leordeni, cu suma de 1000 
mii lei;  
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 
 
Iniţiatori: 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL  
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor din Popeşti 
Leordeni prin asfaltarea şi 
modernizarea drumurilor locale.  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2868.  Anexa 3 / 15 / 02, titlul VI, art. 02, 
alin 03, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul - Modernizare şi asfaltare 
drumuri de interes local în satul 
Sindriliţa, comuna Găneasa, cu suma 
de 600 mii lei;  
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 
 
Iniţiatori: 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL  
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor din Popeşti 
Leordeni prin asfaltarea şi 
modernizarea drumurilor locale.  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2869.  Anexa 3 / 15 / 02, titlul VI, art. 02, 
alin 03, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul - Modernizare şi asfaltare 
drumuri de interes local în comuna 
Mogoşoaia, cu suma de 1000 mii lei; 
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 
 
Iniţiatori: 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL  
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor din 
Mogoşoaia prin asfaltarea şi 
modernizarea drumurilor comunale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2870.  Anexa 3 / 15 / 02, titlul VI, art. 02, 
alin. 20, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul - Extindere reţea 
alimentare cu apa  potabila în satele 
Gruiu, Lipia şi Siliştea Snagovului, 
comuna Gruiu, cu suma de 1000 mii 
lei; 
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 
 
Iniţiatori: 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL  
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 

Investiţia este necesară pentru a se 
asigura accesul la apă potabilă a 
locuitorilor comunei Gruiu.  
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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PNL  finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2871.  Anexa 3 / 15 / 02, titlul VI, art. 02, 
alin. 03, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul – Modernizare şi asfaltare 
drumuri de interes local în comuna 
Chiajna, cu suma de 1000 mii lei;  
 
Sursa: bugetul alocat ministerului. 
 
Iniţiatori: 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL  
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL  

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor din Chiajna 
prin asfaltarea şi modernizarea 
drumurilor comunale.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2872.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 01, 
alin. 32 
Reabilitarea termică a blocurilor 

Se propune alocarea sumei de 37 mii 
lei pentru obiectivul „Expertiză 
tehnică – reabilitarea termică a 
blocurilor de locuinţe”, com. 
Dumbrăveni, jud. Suceava 
 
Senator Varujan Vosganian 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv esenţial pentru dezvoltarea 
comunei şi creşterea confortului 
locuitorilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

2873.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 

Obiectiv în continuare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
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reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 25 mii 
lei pentru obiectivul „Modernizare 
drumuri comunale – proiecte tehnice 
şi studii de fezabilitate”, com. 
Dumbrăveni, jud. Suceava 
 
Senator Varujan Vosganian 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2874.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 

Obiectiv în continuare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
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ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 122 
mii lei pentru obiectivul „Lucrări de 
amenajare şi balastare drumuri 
comunale”, com. Dumbrăveni, jud. 
Suceava 
 
Senator Varujan Vosganian 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
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2875.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă a satelor 
 

Se propune alocarea sumei de 83 mii 
lei pentru obiectivul „Proiecte şi 
materiale – extindere reţea de 
canalizare şi alimentare cu apă”, 
com. Dumbrăveni, jud. Suceava 
 
Senator Varujan Vosganian 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 
 

Lucrări în continuare Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2876.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Grupa 51, art. 02, alin. 05 
Finanţarea elaborării şi/sau 
actualizării planurilor urbanistice 
generale şi a regulamentelor locale 
de urbanism 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru „Documentaţii PUG”, 
comuna Dumbrăveni, jud. Suceava 
 
Senator Varujan Vosganian 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială pentru derularea unor 
proiecte locale şi dezvoltarea 
localităţii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
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urbanism  este de 5,6 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

2877.  Anexa 3 /15/02 art. 2 al. 3)   Se propune alocarea sumei de 
400.000 RON pentru reabilitate si 
intretinere drumuri satesti si agricole 
in comuna Pausesti, judetul Valcea 
(lucrare inceputa in 2008 si finantata 
din bugetul local aproximativ 
180.000 RON) 
 
Surse de finanţare: Fondul Special de 
Rezerva al Guvernului 
 
Initiator:  
Deputat Daniel Chiţoiu 
Grup Parlamentar PNL  

Pentru buna desfasurare a 
activitatilor la nivelul judeţului 
Valcea. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2878.  Anexa 3 /15/02 art. 2 al. 3) Se propune alocarea sumei de 
934.555 RON pentru reabilitatea DC 
126 Pausesti – Baile Govora (lucrare 
inceputa in anul 2007,  finantata prin 
HG 577/1997 si aflata sub contract 
cu R.A.J.D.P. Valcea). 
 
Surse de finanţare: : Fondul Special 
de Rezerva al Guvernului 
 
Initiator: 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Grup Parlamentar PNL  

Pentru buna desfasurare a 
activitatilor la nivelul judeţului 
Valcea. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2879.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 350 
mii lei pentru obiectivul „Finalizare 
drumuri comunale – Drum comunal 
Sântioana” com. Mariselu, jud. 
Bistriţa-Năsăud  
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2880.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 550 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
şi asfaltare drum comunal Măgurele 
– Jeica” com. Mariselu, jud. Bistriţa-
Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2881.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
 
 
Se propune alocarea sumei de 40 mii 
lei pentru obiectivul „Asfaltare 
drumuri comunale” com.Poiana 
Ilvei, jud. Bistriţa-Năsăud  

Obiectiv în continuare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

2882.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
 
 

Obiectiv în continuare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Se propune alocarea sumei de 25 mii 
lei pentru obiectivul „Reabilitare şi 
asfaltare drumuri comunale” 
com.Silivaşu de Cîmpie, jud. 
Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2883.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 

Obiectiv în continuare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
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Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
şi asfaltare drumuri comunale” com. 
Spermezeu, jud. Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2884.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 

Obiectiv în continuare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
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reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
 
 
Se propune alocarea sumei de 850 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
şi asfaltare drumuri comunale 
Umeniş – Sopteriu” com.Urmeniş, 
jud. Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2885.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 

Se propune alocarea sumei de 800 
mii lei pentru obiectivul „Alimentare 
cu apă” com. Poiana Ilvei, jud. 

Lucrări în continuare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
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ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă a satelor 
 

Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
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2886.  Anexa3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Tilul VI-Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02, alin 20.- Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor.  

 

Se propune alocarea sumei de 1.700 
mii lei pentru introducerea sistemului 
de alimentare cu apa si canalizare in 
Comuna Dumbrava, jud Mehedinti. 
 
Surse de finanţare:  
 Din bugetul prevăzut pe anul 2010 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori: deputat PNL  Viorel 
PALASCA 
Grupul parlamentar PNL 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2887.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Rupea, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, asfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2888.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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Ormenis, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2889.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, asfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
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Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Augustin, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2890.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, asfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Ungra, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2891.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, asfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
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alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Jibert, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

civilizate. prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2892.  Anexa 3/15/02 – Ministerul Anexa 3/15/02 – Ministerul Acest proiect este necesar pentru Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Hoghiz, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

realizarea investiţiei, asfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2893.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Parau, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, asfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2894.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Soars, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, asfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2895.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Cincu, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, asfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2896.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Crizbav, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, asfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2512 -

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2897.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Ticus, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, asfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2898.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
sistem rutier, rigole si trotuare ” com. 
Ticus, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, asfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2899.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă a satelor 
 

Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Alimentare 
cu apă, canalizare” com. Maierus, 
jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2515 -

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2900.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă a satelor 
 

Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Alimentare 
cu apă, canalizare” com. Cata, jud. 
Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
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2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2901.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă a satelor 

Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru obiectivul „Alimentare 
cu apă” sat Vladeni, com. 
Dumbravita, jud. Brasov  
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Deputat Eugen Nicolăescu 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
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 Grupurile parlamentare reunite PNL o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2902.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune alocarea sumei de  1.076, 
652 mii lei pentru construcţia de 
locuinţe sociale ( 35 de apartamente) 
în Municipiul Topliţa, str. Târgului, 

Suma solicitată este necesară pentru 
finalzarea acestui obiectiv de 
investiţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
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Titlul VI  Transferuri între unităţi 
ale administraţie publice 
Art. 02, alin. 04 
Programul pentru   construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Jud. Harghita  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Reginale şi Turismului pe anul 2010 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Programul pentru construcţii 
de locuinţe şi săli de sport se 
finantează din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale si Turismului. Suma 
prevăzuta pentru anul 2010 la 
programul pentru constructii 
locuinţe şi sali de sport este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

2903.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Titlul VI  Transferuri între unităţi 
ale administraţie publice 
Art. 02, alin. 04 
Programul pentru   construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune alocarea sumei de 849 
mii lei  pentru construcţia de locuinţe 
sociale în municipiul Topliţa, str. 
Corbului, Jud. Harghita. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pe anul 2010 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Este nevoie de asigurarea unui 
nivel de trai decent categoriilor 
sociale defavorizate. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Programul pentru construcţii 
de locuinţe şi săli de sport se 
finantează din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
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Regionale si Turismului. Suma 
prevăzuta pentru anul 2010 la 
programul pentru constructii 
locuinţe şi sali de sport este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

2904.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Titlul VI  Transferuri între unităţi 
ale administraţie publice 
Art. 02, alin. 04 
Programul pentru   construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune alocarea sumei de 2.544 
mii lei   pentru construcţia de 
locuinţe sociale în municipiul 
Topliţa, str. V. Babeş,  Jud. Harghita. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pe anul 2010 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Este nevoie de asigurarea unui 
nivel de trai decent categoriilor 
sociale defavorizate. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Programul pentru construcţii 
de locuinţe şi săli de sport se 
finantează din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale si Turismului. Suma 
prevăzuta pentru anul 2010 la 
programul pentru constructii 
locuinţe şi sali de sport este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

2905.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 01, Se propune suplimentarea sumei Municipalitatea isi doreste Se propune respingerea 
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alin. 32 
 Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul : 
Reabilitarea termica a cladirilor de 
pe  DN 1, Municipiul Fagaras cu 
suma 8.600 mii lei  
 
Sursa: bugetul alocat ministerului 
 
Iniţiatori, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

includerea Municipiului Fagaras cu 
blocurile de locuinte aflate pe artera 
principala din municipiu in 
Programul de Reabilitare Termica a 
Locuintelor. 
Mentionam ca pe toata lungimea 
arterei principale, 3,5 km, se afla un 
numar de 37 blocuri, cu regim de 
inaltime P+4, respectiv 1.263 
apartamente. 
Numarul de locuitori din aceasta 
zona este 2.461. 
Valoarea estimata necesara pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
este de 8.600.000 lei pentru lucrari, 
la care se adauga auditul termic al 
cladirilor si proiectarea. 
 

amendamentului intrucat:    
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

2906.  Anexa 3/15/02 Titlul 6 Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice Art 02 alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 1.600 
mii lei pentru reabilitarea străzii 
Boianului, în oraşul Drăgăneşti – Olt, 
judeţul Olt. 
 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 
2010. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2907.  Anexa 3/15/02 Titlul 6 Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice Art 02 alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de de 
3.500 mii lei  pentru reabilitarea 
străzii Oltului din oraşul Drăgăneşti 
– Olt, judeţul Olt. 
 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 
2010. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2908.  Anexa 3/15/02 Titlul 6 Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice Art 02 alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 1.000 
mii lei  pentru reabilitarea străzii 
Grădinari din oraşul Drăgăneşti – 
Olt, judeţul Olt. 
 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 
2010. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2909.  Anexa 3/15/02 Titlul 6 Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice Art 02 alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Pozitia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de  7.337 
mii lei pentru modernizarea şi 
reabilitarea Bdul Muncii, în oraşul 
Scorniceşti, judeţul Olt  
 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 
2010. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2910.  Anexa 3/15/02 Titlul 6 Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice Art 02 alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 1.200 
mii lei  pentru reabilitarea străzii 
Comanencelor din oraşul Drăgăneşti 
– Olt, judeţul Olt. 
 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 
2010 
 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
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Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2911.  Anexa 3/15/02 Titlul 6 Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice Art 02 alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
400.000 lei  pentru reabilitarea 
străzilor Eroilor şi Zorilor din oraşul 
Drăgăneşti – Olt, judeţul Olt. 
 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 
2010. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

2912.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02 alin 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei de 4.000 
mii lei., in vederea realizarii 
obiectivului ,,Alimentare cu apa 
comuna Sercaia” in Comuna Sercaia 
, judeţul Brasov 
 
Sursa : Bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Iniţiatori, 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2913.  Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 100 mii lei, pentru  reabilitarea 
drumurilor comunale din comuna 
Folteşti, Judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2914.  Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 80 mii lei, pentru reabilitarea 
drumului comunal DC-83, sat  
Negrileşti, Judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 

La momentul actual  drumul  
comunal DC 83 din satul Negrilesti 
are o stare precară, fapt care 
îngreunează circulaţia 
automobilelor şi pune în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice.   
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2915.  Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 1000 mii lei, pentru reabilitarea 
străzilor din comuna Negrileşti, 
Judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 

Starea precară actuală a străzilor 
comunale  îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2916.  Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea,modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 300 mii lei pentru pietruirea 
drumului, strada Valea lui 
Manolache, 1 km, Odaia Manolache, 
Comuna Vînători, Judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 

Starea precară actuală a drumurilor   
publice  îngreunează mult 
deplasarea pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2917.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, 
reabilitarea,modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 1100 mii lei pentru reabilitare 
drumului 3 DCA , comuna Vinatori, 
Sat Costi, Judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 

Starea precară actuală a drumurilor   
publice  îngreunează mult 
deplasarea pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
Tocmai de aceea este necesară 
reabilitarea drumului 3 DCA  din  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

satul Costi. 
 
 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2918.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, 
reabilitarea,modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 2100 mii lei, pentru înfiinţare  
drumuri comunale în comuna 
Şendreni, Judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 

Starea precară a unor drumuri din 
comuna Şendreni  ingreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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- 2530 -

Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2919.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, 
reabilitarea,modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 2500 mii lei, pentru realizare 
şanţurilor dalate pe drumurile 
comunale din comuna  Cuza – Vodă, 
Judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 

Starea precară a unor drumuri din 
comuna ingreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2531 -

Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2920.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, 
reabilitarea,modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 2000 mii lei, pentru realizarea 
unui  strat asfaltic pe drumurile 
comunale din comuna Cuza – Vodă, 
Judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 

Starea precară a drumrilor 
comunale DCP2 si DCP3  
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor şi deplasarea 
pietonilor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2532 -

Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2921.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, 
reabilitarea,modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei 5900 mii 
lei, pentru modernizarea DC 72 (5.2 
km) comuna Nicoreşti, Judeţul 
Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 

Proiectul are realizat documentatia 
pentru studiul de fezabilitate. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2533 -

Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2922.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, 
reabilitarea,modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 1000 mii lei, pentru pietruirea 
drumurilor intravilan nou în comuna 
Cuza – Vodă, Judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 

Starea precară a drumurilor din 
comuna Cuza – Voda  îngreunează 
mult circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2534 -

Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2923.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, 
reabilitarea,modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei de 350 
mii lei pentru întreţinere drumuri 
comunale (completarea stratului de 
suport prin împietruire ) pe o  
lungime de 2570 m in comuna 
Oancea,Judetul Galati. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

Starea precară a drumurilor din 
comună îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2535 -

 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2924.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, 
reabilitarea,modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei 5200 mii 
lei, pentru reabilitare drum sătesc 
671 comuna Nicoreşti , Judeţul 
Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 

Proiectul are realizat documentatia 
pentru studiul de fezabilitate. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2536 -

Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2925.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, 
reabilitarea,modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei de 3150  
mii lei pentru amenajarea şi 
modernizarea drumuri comunale, 
comuna Suhurlui, Judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2537 -

Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2926.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, 
reabilitarea,modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei de 920 
mii lei pentru reabilitarea drumului 
de centură în comuna Braniştea, 
Judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2538 -

Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2927.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, 
reabilitarea,modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarae sumei de 1780 
mii lei pentru modernizarea reţelei 
stardale, în comuna Nicoreşti, 
Judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 

Starea precară actuală a drumurilor   
publice  îngreunează mult 
deplasarea pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2539 -

Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2928.  Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea sumei  de 3400 
mii lei pentru reabilitarea drumului 
DC 79 Sat Ungureni, comuna 
Munteni , Judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 

La momentul actual DC 79 – 
comuna Munteni este aproape 
impracticabil, fapt care îngreunează 
circulaţia automobilelor şi pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.   
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2540 -

Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2929.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, alin 20, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 2700 mii lei, pentru construirea 
unei retele de alimentare cu apă Sat 
Brătuleşti şi Blinzi în comuna Corod, 
Judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2541 -

Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

 Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2930.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, alin 20, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 130 mii lei, pentru realizarea 
sistemului public de alimentare cu 
apa şi canalizare, Sat Cărăpceşti, 
comuna Corod, Judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 

Pentru a asigura tuturor 
gospodariilor conditii de viata mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
alimentare cu apa si canalizare. 
Suma alocata este pentru faza de 
proiectare. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2931.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, alin 20, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 3500 mii lei, pentru  realizarea 
sistemului public de alimentare cu 
apa şi canalizare, Sat Cărăpceşti, 
comuna Corod, Judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodariilor conditii de viata mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
alimentare cu apa si canalizare. 
Suma alocata este pentru faza de 
execuţie. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2932.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, alin 20, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de  200 mii lei, pentru modernizarea 
alimentarii cu apă in satul Stoicani, 
comuna Folteşti, Judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 

Pentru a asigura tuturor 
gospodariilor conditii de viata mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
alimentare cu apa si canalizare 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2933.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, alin 20, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 1200 mii lei pentru finalizarea 
investiţie ”Construcţie alimentare cu 
apă” comuna Vlădeşti, Judeţul 
Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2934.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, alin 20, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 700 mii lei pentru a alimentarea 
cu apă in satul Vinatori, comuna 
Vanatori, Judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2935.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, alin 20, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei 700 mii 
lei, pentru alimentarea cu apă în satul 
Dobrineşti, comuna Nicoreşti, 
Judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2936.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02 
Cap 5001, grupa 51, art 02, alin 20, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 2000 mii lei pentru alimentarae cu 
apă, sat Ionăşeşti, Comuna Nicoreşti, 
Judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2937.  Anexa 3/15/02, Titlul 6 Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice Art 02 alin 04 Programul 
pentru construcţii de locuinţe şi săli 
de sport 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 337 
mii lei pentru proiectarea execuţiei 
utilităţilor pentru sala de sport din 
comuna Potcoava, judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sala de sport existentă nu oferă 
condiţii adecvate desfăşurării 
activităţile sportive. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
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Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2938.  Anexa 3/15/02, Titlul 6 Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice Art 02 alin 04 Programul 
pentru construcţii de locuinţe şi săli 
de sport 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
119.000 lei pentru  asigurarea de 
utilităţi pentru un bloc ANL, în 
comuna Potcoava, judeţul Olt. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Necesitatea finalizării lucrarilor de 
constructie a blocului ANL. 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program. 
 

blaga 

2939.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 

Art. 02, Alin 03  Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
3973 mii lei pentru obiectivul 
„Pietruire strazi” in satele Ceamurlia 
de Sus, Panduru, si Caugagia, 
apartinand comunei Baia, jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 
 
Autori:  
Deputat PNL Popa Octavian 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2940.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 

Art. 02, Alin 03  Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
250 mii lei pentru obiectivul 
„Reabilitare strazi” Comuna 
Mahmudia. Jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 
 
Autori:  
Deputat PNL Popa Octavian 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2941.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 03   

Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
100 mii lei pentru obiectivul 
„Pietruire drumurilor comunale, 
Comuna Nalbant, jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 
 
Autori:  
Deputat PNL Popa Octavian 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2942.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 03  

Subprogramul privind pietruirea,  
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
4345 mii lei parte cofinantare pentru 
obiectivul „Reabilitare si 
modernizare drumuri” in Comuna 
Turcoaia, jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 
 
Autori:  
Deputat PNL Popa Octavian 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2943.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 03  

Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
4345 mii lei parte cofinantare pentru 
obiectivul „Reabilitare si 
modernizare drum comunal DC50 
Turcoaia Pecineaga”, jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 
 
Autori:  
Deputat PNL Popa Octavian 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2944.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 03  
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
100 mii lei pentru obiectivul 
„Reabilitare si modernizare drum 
comuna Horia”, jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 
 
Autori:  
Deputat PNL Popa Octavian 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2945.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 04   
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
200 mii lei pentru obiectivul „Dotare 
utilitati Sala de Sport” comuna Baia, 
jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 
 
Autori:  
Deputat PNL Popa Octavian 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Dotarea cu utilitati a acestei săli de 
sport este esentiala pentru o buna 
desfasurare a activitatilor tinerilor 
in conditii de igiena si curatenie. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
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4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2946.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 04  
 
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
2000 mii lei pentru construire Sala 
de Sport, com. Turcoaia, jud. Tulcea  
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 
 
Autori:  
Deputat PNL Popa Octavian 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Construcţia acestei săli de sport 
este oportună pentru ca tinerii din 
localitate să desfăşoare activitati 
sportive in conditii optime de 
siguranţă 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2947.  MINISTERUL DEZVOLTARII Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea,  cu suma de 

Amenajarea acestei săli de sport 
este oportună pentru ca tinerii din 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2556 -

REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 04   
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 

800 mii lei pentru obiectivul 
„Amenajare Sala de Sport 
multifunctionala” Comuna 
Mahmudia, jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 
 
Autori:  
Deputat PNL Popa Octavian 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

localitate să desfăşoare activitati 
sportive in conditii optime de 
siguranţă 
 
 

1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2948.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02 Alin 20  
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
3996 mii lei pentru obiectivul 
„Reabilitare si extindere alimentare 
cu apa in localitatile Mircea Voda si 
General Praporgescu apartinand 
Comunei Cerna”, jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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a satelor 2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 
 
Autori:  
Deputat PNL Popa Octavian 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2949.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 20  
 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
300 mii lei pentru obiectivul 
„Imbunatatirea sistemului public de 
alimentare cu apa in Comuna Cerna”, 
jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 
 
Autori:  
Deputat PNL Popa Octavian 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesare imbunatatirea 
sistemului de canalizare al 
comunei. 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2950.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 20   
Subprogramul privind alimentarea 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea nr. crt. 38, cu 
suma de 173 mii lei pentru obiectivul 
„Extinderea retelei de alimentare cu 
apa”, Comuna Turcoaia, jud. Tulcea 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesara extinderea retelei 
cu apa. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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cu apa 
a satelor 

 
Autori:  
Deputat PNL Popa Octavian 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2951.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 20  
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 20 
mii lei pentru obiectivul „Alimentare 
cu apa” Sat Floresti, Comuna Horia, 
jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 
 
Autori:  
Deputat PNL Popa Octavian 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesara racordarea 
cetatenilor la reteaua de apa 
potabila. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2952.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 20  
 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
150 mii lei pentru obiectivul 
„Alimentare cu apa” Sat Caugagia, 
Comuna Baia, jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 
Autori:  
Deputat PNL Popa Octavian 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesara racordarea 
cetatenilor la reteaua de apa 
potabila. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
 

2953.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 03   

Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
3045 mii lei pentru obiectivul 
„Pietruire şi asfaltare drumul 
comunal Mihail Kogălniceanu – 
Rândunica”, jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 
 
Autori: deputat PNL Octavian Popa 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2954.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/02, Titlul 6 – transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, Art 01, alin 32 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 
4.400.000 lei pentru obiectivul 
„Reabilitare termică 9 blocuri 
locuinţe”, oraş Bumbeşti-Jiu, jud. 
Gorj. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sumă solicitată pentru finalizare 
asigurare cofinanţare. În derulare 
achiziţiile de lucrări pentru bloc. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

2955.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/02, Titlul 6 – transferuri 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea cu suma de 

Investiţia „Alimentare cu apă sat 
Pojogeni” este o lucrare cu 
finanţare CNI şi Consiliul local Tg. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
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între unităţi ale administraţiei 
publice, 
Art. 02, alin. 20, Subprograme 
privind alimentarea cu apă a satelor 

400.000 lei pentru obiectivul 
„Alimentare cu apă sat Pojogeni”, 
oraş Târgu Cărbuneşti, jud. Gorj 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Cărbuneşti, lucrarea este deja 
licitată cu data de finalizare an 
2010 iar contribuţia bugetului local 
al oraşului Tg. Cărbuneşti este de 
400.000. 
 
 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2956.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/02, Titlul 6 – transferuri 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 
1.932.941 lei pentru obiectivul 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
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între unităţi ale administraţiei 
publice, 
Art. 02, alin. 20, Subprograme 
privind alimentarea cu apă a satelor 

„Alimentare cu  
apă sat Drăguţeşti”, jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

acest spaţiu. 
 
 
 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2957.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/02, Titlul 6 – transferuri 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune  alocarea  sumei de 
10.500.000 lei  pentru proiectul 

Aceste acţiuni s-au stabilit avându-
se în vedere calitatea apei potabile, 
care are un conţinut ridicat de nitriţi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Obiectivul poate fi finanţat 
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între unităţi ale administraţiei 
publice. 
 

integrat în cadrul Programului 
Naţional de Dezvoltare Rurală, 
Măsura 322 – Renovarea şi 
dezvoltarea satelor în comuna 
Samarineşti, jud. Gorj 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

şi nitraţi, drumurile care fac 
legătura cu D.J. 671B s-au 
deteriorat, pierderea unor valori 
culturale tradiţionale. 
 
 

din fonduri externe 
nerambursabile postaderare, 
respectiv FEADR, PNDR, 
Măsura 322., aceste sume fiind 
cuprinse în bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 
2. Cofinanţarea aferentă 
cheltuielilor eligibile precum şi 
cheltuielile neeligibile sunt în 
sarcina beneficiarului 
proiectului; 
3. Pentru finanţarea obiectivului 
este necesară elaborarea, 
depunerea, şi aprobarea unui 
proiect eligibil, ulterior se va 
încheia un contract de finanţare. 
 

2958.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/02, Titlul 6 – transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, 
Art. 02, alin. 20, Subprograme 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de  
500.000 lei pentru  obiectivul 
„Realizare  reţea de alimentare cu 
apă în satul Boca”, comuna 
Samarineşti, jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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PNL comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2959.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
dezvoltarii regionale si Turismului 
Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02 alin 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei de  104,5 
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului „Alimentare cu apă”,  in 
comuna Danicei, judeţul Valcea.  
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului dezvoltarii regionale si 
Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2960.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
dezvoltarii regionale si Turismului 
Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02 alin 04 – Programul privind 
construirea de locuinte si sali de 
sport  
 

Se propune alocarea sumei de 160 
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului ,,Construire sala sport” 
oras Brezoi, judeţul Valcea. 
 
Sursa 
Bugetul Ministerului dezvoltarii 
regionale si Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
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locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2961.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
dezvoltarii regionale si Turismului 
Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02 alin 04 – Programul privind 
construirea de locuinte si sali de 
sport  
 

Se propune alocarea sumei suma de 
100 mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului ,,Construire sala sport” 
in comuna Budesti, Judetul Valcea. 
 
Sursa  
Bugetul Ministerului dezvoltarii 
regionale si Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

2962.  Anexa 3/15/02 Ministerul Pozitia 40, Judetul Valcea Sumele sunt necesare pentru Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2568 -

dezvoltarii regionale si Turismului 
Cod Obiectiv  23 - Programul 
Construire Asezaminte Culturale 

 
Se propune alocarea sumei de 1000 
mii lei., in vederea realizarii 
obiectivului ,,Reabilitare camin 
cultural si sediu primarie” comuna 
Zatreni judeţul Valcea 
 
Sursa  
Bugetul Ministerul dezvoltarii 
regionale si Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
 
 
 

amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2963.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
dezvoltarii regionale si Turismului 
Cod Obiectiv  23 - Programul 
Construire Asezaminte Culturale
  

Pozitia 40, Judetul Valcea
 
Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei., in vederea realizarii 
obiectivului,,Reabilitare camin 
cultural” comuna Mitrofani, judeţul 
Valcea 
 
Sursa: Bugetul Ministerul dezvoltarii 
regionale si Turismului 
 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
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Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2964.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
dezvoltarii regionale si Turismului 
Cod Obiectiv  23 - Programul 
Construire Asezaminte Culturale 

Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune alocarea sumei de 250 
mii lei., in vederea realizarii 
obiectivului ,,Reabilitare camin 
cultural” comuna Sinesti, judeţul 
Valcea 
 
Sursa: Bugetul Ministerul dezvoltarii 
regionale si Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
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nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2965.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
dezvoltarii regionale si Turismului 
Cod Obiectiv  23 - Programul 
Construire Asezaminte Culturale
  

Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului ,,Reabilitare camin 
cultural” comuna Stanesti, judeţul 
Valcea. 
Sursa: Bugetul Ministerul dezvoltarii 
regionale si Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2966.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02 alin 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a satelor 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei., in vederea realizarii 
obiectivului ,,Extindere retea apa 
Valea Macesului” in comuna 
Voineasa, judeţul Valcea. 
 
Sursa: Bugetul Ministerul dezvoltarii 
regionale si Turismului 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2967.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
dezvoltarii regionale si Turismului 
Cod Obiectiv  23 - Programul 
Construire Asezaminte Culturale 

Pozitia 40, Judetul Valcea
Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului ,, ,,Reabilitare camin 
cultural” comuna Alunu , judeţul 
Valcea. 
 
Sursa: Bugetul Ministerul dezvoltarii 
regionale si Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2968.  Anexa 3/15/02 Ministerul Se propune alocarea sumei 250  de Sumele sunt necesare pentru Se propune respingerea 
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dezvoltarii regionale si Turismului 
Cod Obiectiv  23 - Programul 
Construire Asezaminte Culturale 

mii lei in vederea realizarii 
obiectivului ,, Reabilitare camin 
cultural Stoenesti” comuna 
Berislavesti,  jud. Valcea 
 
Sursa: Bugetul Ministerul dezvoltarii 
regionale si Turismului 
 
Autori 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
 

amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2969.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 
Cap 7001, Titlul 51, art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabi- litarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei de 
500.000 mii lei 
 
Sursa de de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Lucia Ana 
VARGA 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare de la 321.000 mii la 
500.000 mii datorita importantei 
deosebite a acestui subprogram, cu 
mentiunea ca nici sumele alocate in 
anul 2009 nu au fost suficiente, cu 
atat mai putin vor fi suficiente 
sumele propuse care prevad o 
scadere de 10,93% fata de anul 
precedent. 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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 asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2970.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 
Cap 7001, Titlul 51, art 02, alin 20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 
 

Se propune alocarea sumei de 
250.000 mii lei 
Sursa de de finantare : Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Lucia Ana 
VARGA 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare de la 100.000 mii la 
250.000 mii deoarece scaderea de 
61,26% fata de anul precedent va 
conduce la neindeplinirea 
obligatiilor asumate prin tratatul de 
aderare in ceea ce priveste 
alimentarea cu apa a populatiei, 
neputandu-se indeplini tintele 
intermediare prevazute pentru anul 
2010. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 2. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
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modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2971.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 
Cap 7001, Titlul 65, art 02, 
Cheltuieli aferente programelor cu 
finantare rambursabila 

Se propune alocarea sumei de 
250.000 mii  lei 
 
Sursa de de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Lucia Ana 
VARGA 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare de la 172.310 mii la 
250.000 mii deoarece scaderea de 
59,41% fata de anul precedent va 
conduce la neindeplinirea 
obligatiilor asumate prin tratatul de 
aderare . 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

2972.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
dezvoltarii regionale si Turismului 
Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 01 alin 32 – Reabilitarea 
termica a cladirilor de locuit 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 30.000 mii lei a bugetului 
Ministerului dezvoltarii regionale si 
Turismului, Titlul VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei publice 
Art. 01 alin 32 – Reabilitarea termica 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare cu 20% datorita 
importantei deosebite a acestui 
program, cu mentiunea ca nici 
sumele alocate in anul 2009 nu au 
fost suficiente, cu atat mai putin vor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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a cladirilor de locuit 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului dezvoltarii regionale si 
Turismului.  
Autori 
Deputat PNL Cornel PIEPTEA 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

fi suficiente sumele propuse care 
prevad o scadere de 6,25% fata de 
anul precedent. 
Capitolul 8701 Promovarea 
potentialului turistic promovare a 
vanzarilor la nivel national si 
regional 

să se finanţeze lucrările 
respective  
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

2973.  Anexa 3/15/02 Titlul VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02 alin 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a 
satelor. 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 1800 
mii lei., in vederea realizarii 
obiectivului ,,Aducţiune cu apa 
comuna Sercaia” in Comuna Şinca , 
judeţul Brasov 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL,  Gheorghe Gabor  
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare ale PNL 

Investiţia este începută în 1999 şi 
realizată în procent de 95%. 
Bugetul local nu poate susţine 
finalizarea lucrărilor 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2576 -

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2974.  Anexa 3/15/02 titlul VI cap 87.01 
Promovarea potentialului turistic 
promovare a vanzarilor la nivel 
national si regional. 
 Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul:  
„Reconstrucţie ecologică a 
Rezervaţiei Naturale Dumbrava 
Vadului Şercaia” cu suma de 300 mii 
lei. 
 
Sursa de finanţare: Anexa 3/15/02 
titlul VI capitol 87.01. Promovarea 
potentialului turistic promovare a 
vanzarilor la nivel national si 
regional.Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
Iniţiatori: 
Deputat PNL,  Gheorghe Gabor  
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare ale PNL 
 

Rezervaţia Naturală  Dumbrava 
Vadului aduce comunei Şercaia 
potenţial în dezvoltarea turismului 
rural. 
Bugetul local nu poate susţine 
această investiţie. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
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Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

2975.  Anexa 3/15/02 titlul art. 02, alin. 03 
 Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul:  
„Reabilitarea drumului   comunal -   
Ucea de Jos  -Corbi”  cu  suma de  
60 mii  lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL,  Gheorghe Gabor  
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare ale PNL  

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
În prezent este realizat studiu de 
fezabilitate pentru acest obiectiv 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
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2976.  Anexa 3/15/02 titlul art. 02, alin. 21 
Obiective de investiţii în turism, 
 Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul:  
"Reabilitare si extinderea 
infrastructurii turistice in Orasul 
Rupea - Cetatea Rupea", judeţul 
Braşov, cu suma  1.325 mii lei 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL,  Gheorghe Gabor  
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare ale PNL 

Sursa de finanţare: Anexa 
3/15/02 titlul VI capitol 87.01. 
Promovarea potentialului turistic 
promovare a vanzarilor la nivel 
national si regional.Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

2977.  Anexa 3/15/02 titlul art. 02, alin. 03 Se propune suplimentarea sumei  Se propune respingerea 
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 Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 

prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul:  
„Modernizare drum comunal DC 49 
Buzaiel-Vama Buzaului”, judeţul 
Braşov, cu suma 3.200 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Anexa 3/15/02 
bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL,  Gheorghe Gabor  
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare ale PNL 
 

amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

2978.  Anexa nr. 3/15/02 , Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Titlul VI, Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art 2, alin 4- Program 
construcţii locuinţe şi săli de sport 

Se propune alocarea a  282 mi lei 
pentru finalizarea locuinţelor sociale 
în loc Poiana Codrului, jud Satu 
Mare 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, Anexa nr. 3/15/02, 

Suma este necesară pentru 
cofinanţare, pentru terminarea 
execuţie lucrărilor începute prin 
Programul construcţiilor de 
locuinţe sociale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Derularea Programului 
construcţii locuinţe şi Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
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 Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autor: Deputat PNL Buda Viorel 
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului 

2979.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor. 
 

Se propune  alocarea unei sume de 
către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, prin 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă a satelor, pentru următoarul 
obiectiv de investiţii: 
- Finalizare lucrare alimentare cu 
apă, comuna Benesat, judeţul Sălaj, 
cu suma de 250 mii RON. 
 
Sursa de finanţare :Fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi 

Această sursă este necesară pentru 
finalizarea obiectivului de investiţii.
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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Senat reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2980.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  Anexa 3/15/02, cap 
5001, grupa 51, art 02, alin 04  
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 
 

Se propune alocarea sumei de 1.000 
mii lei pentru Construire Sala Sport 
în comuna Băleşti, judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unei săli sportive, 
amenajate şi dotate corespunzător, 
care să asigure condiţiile optime şi 
mai ales  siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Derularea Programului 
construcţii locuinţe şi Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
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PNL  constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului 

2981.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  Anexa 3/15/02, cap 
5001, grupa 51, art 02, alin 04  
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 
 

Se propune alocarea sumei de 
11.147,35 mii lei pentru Locuinţe 
sociale 40 apartamente Str. Doinei în 
comuna Mărăşeşti, judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Asigurarea fondului de locuinţe, 
necesar în special persoanelor 
defavorizate care nu-şi pot 
achiziţiona un imobil, mai ales 
acum în perioadă de criză. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Derularea Programului 
construcţii locuinţe şi Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
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ordin al ministrului 
2982.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului  Anexa 3/15/02, cap 
5001, grupa 51, art 02, alin 04  
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 
 

Se propune alocarea sumei de 3.000 
mii lei pentru Construire Sala Sport 
în comuna Chiojdeni, judeţul 
Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unei săli sportive, 
amenajate şi dotate corespunzător, 
care să asigure condiţiile optime şi 
mai ales  siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Derularea Programului 
construcţii locuinţe şi Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului 

2983.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  Anexa 3/15/02, cap 
5001, grupa 51, art 02, alin 04  
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 
 

Se propune alocarea sumei de 561 
mii lei pentru Amenajare teren de 
sport şi joacă, comuna Jitia, judeţul 
Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unui teren de sport  
amenajat  şi dotat corespunzător, 
care să asigure condiţiile optime şi 
mai ales  siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive în 
echipă   şi/sau  pentru 
antrenamentul individual 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Derularea Programului 
construcţii locuinţe şi Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
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Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

 constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului 

2984.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  Anexa 3/15/02, cap 
5001, grupa 51, art 02, alin 04  
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 
 

Se propune alocarea sumei de 1.840 
mii lei pentru Sala de Sport, comuna 
Slobozia Bradului, judeţul Vrancea. 
 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget  
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unei săli sportive, 
amenajate şi dotate corespunzător, 
care să asigure condiţiile optime şi 
mai ales  siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Derularea Programului 
construcţii locuinţe şi Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
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ordin al ministrului 
2985.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului  
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 20  Subprogramul 
privind alimentarea cu apa 
a satelor  
 

Se propune alocarea sumei de 2.324 
mii lei pentru Alimentare cu apă 
Satul Titila şi suplimentarea Sursa 
Satul Răchitasu în comuna 
Andreiaşu de Jos, judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2986.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  Anexa 3/15/02, cap 
5001, grupa 51, art 02, alin 20  
Subprogramul privind alimentarea 

Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru Alimentarea cu apă în 
comuna Băleşti, judeţul Vrancea. 
 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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cu apa 
a satelor  
 

Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă si 
canalizare care să asigure 
gospodărilor cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. 
 
 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2987.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  Anexa 3/15/02, cap 
5001, grupa 51, art 02, alin 20  
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor  
 

Se propune alocarea sumei de 
5668,55 mii lei pentru Alimentare cu 
apă în comuna Broşteni, judeţul 
Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

canalizare care să asigure 
gospodărilor cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. 
 
 

vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2988.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  Anexa 3/15/02, cap 
5001, grupa 51, art 02, alin 20  
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor  
 

Se propune alocarea sumei de 2.300 
mii lei pentru Alimentarea cu apă în 
comuna Chiojdeni, judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2989.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  Anexa 3/15/02, cap 
5001, grupa 51, art 02, alin 20  
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor  
 

Se propune alocarea sumei de 482 
mii lei pentru Reabilitare şi extindere 
reţea de alimentare cu apa în satul 
Cerbu, comuna Jitia, judeţul 
Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2990.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa 3/15/02, cap 
5001, grupa 51, art 02, alin 20  
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor  
 

Se propune alocarea sumei de 70 mii 
lei pentru Reabilitare şi Modernizare 
Alimentare cu apă, comuna 
Homocea, judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2991.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa 3/15/02, cap 
5001, grupa 51, art 02, alin 20  
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor  
 

Se propune alocarea sumei de 49 mii 
lei pentru Alimentarea cu apă în 
comuna Mera, judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2992.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Se propune alocarea sumei de 150 Metodele actuale de procurarea a Se propune respingerea 
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Turismului Anexa 3/15/02, cap 
5001, grupa 51, art 02, alin 20  
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor  
 

mii lei pentru Finalizare investiţie 
extindere şi modernizare alimentare 
cu apă în comuna Moviliţa, judeţul 
Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

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

amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2993.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa 3/15/02, cap 
5001, grupa 51, art 02, alin 20  
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor  

Se propune alocarea sumei de 80 mii 
lei pentru Alimentare cu apă, comuna 
Vizantea-Livezi, judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
Dat fiind importanţa vitală pe care 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă si 
canalizare care să asigure 
gospodărilor cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. 
 
 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

2994.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea sumei de 6.000 
mii lei pentru Reabilitare drum de 
interes local în comuna Chiojdeni, 
judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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PNL Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 

2995.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, 
reabilitarea,modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se propune alocarea sumei de 
5233,34 mii lei pentru Modernizare 
drumuri vicinale şi uliţe în 
intravilanul comunei, în comuna 
Broşteni, judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 

2996.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea sumei de 3.800 
mii lei pentru drumuri calamitate în 
comuna Dumitreşti, judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 

Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 

2997.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea sumei de 2.288 
mii lei pentru Modernizare DC 133, 
comuna Jariştea, judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 

2998.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea sumei de 450 
mii lei pentru Reabilitare drumuri de 
interes local, comuna Jitia, judeţul 
Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 

2999.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 

Se propune alocarea sumei de 735 
mii lei pentru Reparaţie capitală 
drum comunal DC 94 Reghiu-Răiuţi-

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
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art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Pod,  comuna Reghiu, judeţul 
Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget Sursa de 
finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 

3000.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea sumei de 815 
mii lei pentru Reparaţie capitală 
drum comunal DC 112 Andreiaşu –
Ursoaia-pod,  comuna Reghiu, 
judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

 prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3001.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea sumei de 2.000 
mii lei pentru Drumuri Comunale, 
comuna Slobozia Bradului, judeţul 
Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3002.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea sumei de 8.000 
mii lei pentru finalizare Modernizare 
DC 178 Bahnele-Poiana Stoichii, 
comuna Vintileasca, judeţul Vrancea.
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3003.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Se propune alocarea sumei de 327 Starea precară actuală a drumurilor Se propune respingerea 
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Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

mii lei pentru Reabilitare drumuri 
calamitate, comuna Vintileasca, 
judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 

amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3004.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 

Se propune alocarea sumei de 550 
mii lei pentru Asfaltare DC 143, 
comuna Vînători, judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 



 
 
Nr. 
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modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

publice. 
 
 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3005.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/02, alin 03 - suprogr. 
privind pietruirea, reabilitarea 
drumurilor de interes local 

Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru comuna Călmăţuiu de 
Sus, judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "pietruiri 
drumuri" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori:  

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3006.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/02, Titlul 6 – transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, Art 01, alin 32 

Se propune alocarea sumei de 54893 
mii lei pentru oraşul Roşiori de 
Vede, judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "reorganizarea 
şi reabilitarea spaţţiilor publice ale 
asociaţilor de propietari" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice ale 
asociaţiilor de propietari şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
asigură redistribuirea.       
2. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
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Camera Deputaţilor şi Senat defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

3007.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/02, alin 03 - suprogr. 
privind pietruirea, reabilitarea 
drumurilor de interes local 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru comuna Conţeşti, 
judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "pietruiri 
drumuri comunale" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3008.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/02, Cod obiectiv 23 – 

Se propune alocarea sumei de 320 
mii lei pentru comuna Botoroaga, 
judeţul Teleorman,, în vederea 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
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Programul Construire Aşezăminte 
Culturale 

realizării obiectivului "Reabilitare 
cămin cultural Botoroaga" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

acest spaţiu. 
 
 
 
 
 

poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3009.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
3/15/02, Titlul 6, cod de obiectiv 23

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru proiect cămin cultural 
în localitatea Pietroşani 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3010.  Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
pentru introducerea sistemului de 

Este necesară extinderea alimentării 
cu apă în localitate, în scopul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Turismului,  art 2, alin 20, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

alimentare cu apă în com Căpuşu 
Mare, jud. Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

atingerii cerintelor de dezvoltare 
europene. 
 Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Anexa nr. 3/15/02, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 
 

1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

3011.  Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului,  art 2, alin 20, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
pentru introducerea sistemului de 
alimentare cu apă în com Căţcău, sat 
Saliştea, jud. Cluj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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Turismului, Anexa nr. 3/15/29 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

3012.  Anexa nr. 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului,  art 2, alin 20, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

Se propune alocarea a  500 mii lei 
pentru extinderea sistemului de 
alimentare cu apă în localităţile 
Aluniş şi Ghirolt, jud. Cluj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr. 3/15/02, 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apa a satelor 
 
Autori: Deputat PNL Horea 

Este necesară extinderea alimentării 
cu apă în localitate, în scopul 
atingerii cerintelor de dezvoltare 
europene. 
  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

3013.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 20  Subprogramul 
privind alimentarea cu apa 
a satelor 

Se propune alocarea  sumei de 
500.000 lei pentru Extindere retea 
alimentare, în Municipiul Feteşti, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

În perioada 2005-2008, s-au alocat 
sume consistente pentru 
infrastructura locală – alimentare cu 
apă, canalizare, drumuri locale. 
Astfel, este necesar continuarea 
finanţării reabilitării reţelelor cu 
apă. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

3014.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 20  Subprogramul 
privind alimentarea cu apa 
a satelor 

Se propune alocarea  sumei de 
500.000 lei pentru reabilitare retele 
apă, branşamente în Municipiul 
Feteşti, judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

În perioada 2005-2008, s-au alocat 
sume consistente pentru 
infrastructura locală – alimentare cu 
apă, canalizare, drumuri locale. 
Astfel, este necesar continuarea 
finanţării reabilitării reţelelor cu 
apă. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

3015.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 51, 
art. 02, alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 1600 
mii lei pentru judeţul Giurgiu, 
comuna Herăşti pentru obiectivul 
„Modernizare DC 84 – Herăşti – 
limită judeţ Ilfov 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Iniţiator    
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
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suma de 321,0 mil lei 
3016.  Anexa 3/15/02, Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 51, 
art. 02, alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru obiectivul „Pietruirea 
drumurilor comunale” din comuna 
Vedea, judeţul Giurgiu 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi TurismuluI 
 
Iniţiator    
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3017.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 51, 
art. 02, alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 3700 
mii lei pentru judeţul Giurgiu, 
comuna Cosoba pentru obiectivul 
„Modernizare DC 144 – Cosoba – 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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limită judeţ Dâmboviţa 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Iniţiator    
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3018.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 51, 
art. 02, alin. 20 

Se propune alocarea sumei  de 2000 
mii lei  pentru judeţul Giurgiu, 
comuna Mihai Bravu pentru 
obiectivul „Alimentare cu apă” 
comuna Mihai Bravu, judeţul 
Giurgiu 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Finalizarea obiectivului de 
investiţie, îmbunătăţirea condiţiilor 
de viaţă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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Iniţiator    
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

3019.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 51, 
art. 02, alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru obiectivul „Pietruirea 
drumurilor comunale” din comuna 
Gostinu, judeţul Giurgiu 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Iniţiator    
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3020.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 51, 
art. 02, alin. 20 

Se propune alocarea sumei pentru 
judeţul Giurgiu, comuna Daia pentru 
obiectivul „Alimentare cu apă a 
satelor Daia şi Plopşoru” cu suma de 
2000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Iniţiator:    
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Lucrările executate şi neachitate şi 
necesitatea finalizării reţelei de apă 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 
locuit în mediul rural. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

3021.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 20  Subprogramul 
privind alimentarea cu apa 
a satelor 

Se propune alocarea  sumei de 
500.000 lei pentru reabilitarea şi 
modernizarea sistemului de 
alimentare cu apă si canalizare, în 
Municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

3022.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  Anexa 3/15/02, cap 
5001, grupa 51, art 02, alin 20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor  

Se propune alocarea  sumei de 
90.000 lei pentru reabilitare reţele 
alimentare  u apă – înfiinţare sistem 
de colectare şi tratare a apelor uzuale 
în comuna Grindu, judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

3023.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Se propune alocarea  sumei de Metodele actuale de procurarea a Se propune respingerea 
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Turismului  Anexa 3/15/02, cap 
5001, grupa 51, art 02, alin 20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor 

400.000 lei pentru extinderea 
alimentarii cu apa  si sistem 
centralizat în comuna Ion Roată, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

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

amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3024.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  Anexa 3/15/02, cap 
5001, grupa 51, art 02, alin 04  
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 
 

Se propune alocarea  sumei de 
100.000 lei pentru reabilitare  sală de 
sport în comuna Grindu, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unei săli sportive, 
amenajate şi dotate corespunzător, 
care să asigure condiţiile optime şi 
mai ales  siguranţa necesară în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
2. Derularea Programului 
Constructii Locuinte şi Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
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prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

desfăşurarea activităţilor sportive în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
 
 
 

aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

3025.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 04  Programul pentru 
constructii de locuinte 
si sali de sport 
 

Se propune alocarea  sumei de 
150.000 lei pentru utilitaţi sala de 
sport în comuna Facăeni, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unei săli sportive, 
amenajate şi dotate corespunzător, 
care să asigure condiţiile optime şi 
mai ales  siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
2. Derularea Programului 
Constructii Locuinte şi Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
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locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

3026.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea  sumei de 
500.000 lei pentru reabilitari strazi în 
Municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Drumurile sunt intr-o stare avansata 
de degradare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2619 -

Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3027.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea  sumei de 
500.000 lei pentru pietruiri drumuri, 
în Municipiul Feteşti, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Drumurile sunt intr-o stare avansata 
de degradare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3028.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 

Se propune alocarea  sumei de 
3.008.631 lei, pentru Infrastructura 
tehnico-edilitara si de drumuri pentru 

Drumurile sunt intr-o stare avansata 
de degradare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
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art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

dezvoltarea zonelor industriale in 
municipiul Urziceni,  in vedrea 
finantarii prin Programul Operational 
Regional 2007-2013 – Axa prioritara 
2 „Imbunatatirea infrastructurii de 
transport regionale si locale” – 
Domeniul major de interventie 2.1. 
„Reabilitarea si modernizarea retelei 
de drumuri judetene, strazi urbane – 
inclusiv constructia/ reabilitarea 
soselelor de centura”, in cadrul 
programului Phare 2004-2006  în 
Municipiul Urziceni, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3029.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea  sumei de 10 
miliarde lei pentru pietruire drumuri 
locale în comuna Facăeni, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 

Drumurile sunt intr-o stare avansata 
de degradare 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3030.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea  sumei de 
200.000 lei pentru pietruire strazi in 
cartierul nou de case, în comuna 
Mihail Kogălniceanu, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

In acest cartier drumurile avand o 
lungime de 3 km sunt din pamant  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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PNL 
 
 

 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3031.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa 3/15/02, cap 
5001, grupa 51, art 02, alin 03 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea  sumei de 4 
miliarde pentru asfaltare drumuri 
comunale în comuna Gura Ialomiţei, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Drumurile sunt intr-o stare avansata 
de degradare 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3032.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea  sumei de 11 
miliarde pentru reabilitarea drumului 
comunal   în comuna Armaşesti, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Drumurile sunt intr-o stare avansata 
de degradare 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3033.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea  sumei de 
150.000 lei pentru pietruire drum 
comunal în comuna Balaciu, judeţul 
Ialomiţa. 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Drumurile sunt intr-o stare avansata 
de degradare 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
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3034.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea  sumei de 
300.000 lei pentru asfaltare drum 
comunal DC 36, în comuna Balaciu, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Drumurile sunt intr-o stare avansata 
de degradare 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3035.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 

Se propune alocarea  sumei de 
500.000 lei pentru pietruire strazi în 
localităţi, în comuna Gheorghe Doja, 
judeţul Ialomiţa. 
 

Drumurile sunt intr-o stare avansata 
de degradare 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3036.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se propune alocarea  sumei de 
100.000 lei pentru reabilitare  
drumuri comunale în comuna 
Grindu, judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 

Drumurile sunt intr-o stare avansata 
de degradare 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3037.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art 02 alin 
03 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare 
drumuri comunale DC126, DC136, 
DC133, DC134, DC131,DC122, 
DC129, in localitatea Band, cu suma 
de 32.550 mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Localitate cu numar mare de etnici 
rromi. Drumuri in stare avansata de 
degradare. Prin crearea unei 
infrastructuri de drum se formează 
conditiile de eliminare a tensiunilor 
sociale. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3038.  Anexa 3/15/02 art. 03 alin. 04 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Construire Sală de 
sport, comuna  Beica de Jos, cu suma 
de 5950 mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Numar mare de tineri. Solicitari 
repetate depuse la Guvern.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
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ordin al ministrului. 
 

3039.  Anexa 3/15/02 art. 02 alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare 
drumuri comunale DC11, DC10, 
DC14, in localitatea Beica de Jos, cu 
suma de 9795,807 mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Cele trei drumuri deservesc un 
areal geo-uman de peste 5000 de 
oameni. Sunt baza dezvoltarii 
economice a zonei. Lucrarile au 
fost deja incepute prin finantare de 
Guvern. Se impune continuarea 
lucrarii. Memorii depuse la 
Ministerul Dezvoltarii.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3040.  Anexa 3/15/02 art. 02 alin. 20 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Alimentare cu apa  

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. 
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
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potabila (O.G.7/2007) a localtatii 
Bichis, cu suma de 1066 mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

3041.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 
alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
in localitatea Breaza, cu suma de 200 
mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3042.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 
alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Reabilitare trotuare 
in localitatea Filpisu Mare comuna 
Breaza, cu suma de 300 mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Se doreşte crearea 
unor condiţii moderne 
de tranzit local.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3043.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 
alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
in localitatea Cozma, cu suma de 520 
mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei. Localitate cu grad ridicat de 
saracie (45%).  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3044.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02 alin. 
20 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Alimentare cu apa  
potabila in comuna Craiesti, cu suma 
de 360 mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

3045.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02 alin. 
20 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Alimentare cu apa  
potabila in localitatea Milasel, com. 
Craiesti, cu suma de 650 mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 
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3046.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 
alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare 
drumuri comunale,asfaltare DC150 
Milasel, in localitatea Craiesti,cu 
suma de 1350 mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3047.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 
alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
in localitatea Craiesti, cu suma de 
1120 mii lei; 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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Sursa:bugetul alocat ministerului. 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3048.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02 alin. 
20 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Alimentare cu apa  
potabila (O.G.7/2007) a localtatii 
Cucerdea, cu suma de 160 mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

3049.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 
alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
in localitatea Cucerdea, cu suma de 
644lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3050.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art 02 alin 
03 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
in localitatea Band inclusiv satele 
apartinatoare, cu suma de 23.550 lei 
mii ; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Localitate cu numar mare de etnici 
rromi. Drumuri in stare avansata de 
degradare. Prin crearea unei 
infrastructuri de drum se formează 
conditiile de eliminare a tensiunilor 
sociale.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3051.  Anexa 3/15/02 art. 02 alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Alimentare cu apa  
potabila in comuna Beica de Jos, sat 
Beica de Jos, cu suma de 2293,047 
mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Deficit foarte mare de apa. 
Localitate cu numar ridicat de 
rromi. Nivel de saracie - 47%, polul 
saraciei in judetul Mures.  

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3052.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 
alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare drum 
comunal DC 60 Tigmandru-
Magherus, comuna Nadeş cu suma 
de 800 mii lei;  
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3053.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 
alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Reabilitare trotuare 
comuna Nades,  
cu suma de 300 mii de lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3054.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02 alin. 
20 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Alimentare cu apa 
a localitatilor Glajarie, Larga, 
Fondoaia si Casva din Comuna 
Gurghiu, cu suma de 900 mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Continuarea 
investitiilor incepute deja.  

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3055.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, Se propune suplimentarea sumei Se doreşte crearea unor condiţii Se propune respingerea 
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alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare 
drumuri comunale,DC7 Gurghiu-
Glajarie,DC9 Gurghiu-Orsova, 
DC10 Gurghiu-Comori, cu suma de 
10400 mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei.  

amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

3056.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 
alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
in localitatea Gurghiu, cu suma de 
3500 mii lei; 
 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3057.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02 alin. 
20 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

 Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Alimentare cu apa  
potabila in comuna Lunca Bradului 
cu suma de 1900 mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
 Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

3058.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 
alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare 
drumuri comunale si indiguiri in 
localitatea Lunca Bradului, cu suma 
de 800 mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3059.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02 alin. 
20 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Alimentare cu apa  
potabila (O.G.7/2007) a localitatii 
Rastolita, cu suma de 163,853 mii 
lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Lucrare 
inceputa.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3060.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 
alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
in localitatea Rastolita, cu suma de 
43,197 mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3061.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 
alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
in localitatea Sânger, cu suma de 100 
mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3062.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 
alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare drum 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Turismului comunal DC115 Sânger, cu suma de 
100 mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

zonei.  Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3063.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02 alin. 
20 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Alimentare cu apa  
potabila in localitatea Sânger, cu 
suma de 54 mii lei;  
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Localitate cvasi-
izolata.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3064.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 
alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare strazi 
si drumuri comunale in localitatea 
Valea Larga, cu suma de 4000 mii 
lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Investitie 
necesara dezvoltarii ulterioare a 
zonei.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3065.  Anexa 3/15/29 cod obiectiv 17 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Construire Sală de 
sport(cofinantare), comuna  Valea 
Larga, cu suma de100 mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Numar mare de tineri. Se 
solicita cofinantarea proiectului.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
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Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

3066.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02 alin. 
20 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Alimentare cu apa  
potabila in localitatile Valea Şurii şi 
Valea Frăţiei, comuna Valea Largă, 
cu suma de 500 mii lei;  
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Sate cvasi-
izolate.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

3067.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02 alin. 
20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

pentru obiectivul - Alimentare cu apa  
potabila in comuna Vatava, cu de 
412,802 mii lei;  
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3068.  Anexa 3/15/29 cod obiectiv 19 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Canalizare 
menajera şi statie de epurare pentru 
localitatile comunei Vatava, cu suma 
de 2751,845 mii lei; 
 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit.  

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
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Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3069.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 
alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare drum 
comunal DC164 Vatava, cu suma de 
8048,845 mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3070.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02 alin. 
20 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Infiintare retea 
publica de apa; Canalizare menajera 
şi statie de epurare,modernizare 
strazi secundare, gradinita, 
modernizare camin, in comuna Zau 
de Campie, cofinantare cheltuieli 
neelibibile,TVA, (Masura 322), cu 
suma de 3626,789 mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit.  

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3071.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 
alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare drum 
comunal DC113 Zau de Campie-
Barbosi, cofinantare localitatea Zau 
de Campie, cu suma de 598 mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. Localitati 
cvasi-izolate.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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PNL Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3072.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02 alin. 
20 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Apa 
potabila,canalizare menajera şi statie 
de epurare pentru localitatile Salcud, 
Cipau si Sf.Gheorghe , apartinatoare 
orasului Iernut, cu suma de 1150,627 
mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit.  

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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şi completările ulterioare. 
3073.  Anexa 3/15/02 

Titlul VI, Art 01, Alin 32 
Reabilitarea termica a cladirilor 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „Incalzire centralizata in 
scoala Independenta si gradinita 
Independenta”, jud Calarasi, com 
Independenta cu suma de 300 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 

3074.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 01, Alin 32 
Reabilitarea termica a cladirilor 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 150 mii lei pentru constructie 
incapere si dotare cu centrala termica 
Scoala I-VIII, nr.1 din comuna 
Paltinis,  judetul Botosani 
 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 

3075.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea,, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 500 mii lei pentru impietruiri 
drumuri satesti si comunale,  comuna 
Vârfu Câmpului,  judetul Botosani 
 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar2. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

3076.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea,, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 500 mii lei pentru amenajare 
drum comunal al comunei Ştiubieni, 
judetul Botosani 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar2. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

3077.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea,, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 500 mii lei pentru reabilitare  
drum comunal al comunei Santa 
Mare, judetul Botosani 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar2. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

3078.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea,, 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 300 mii lei pentru impietruiri 
drumuri satesti si comunale,  comuna 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
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reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Cordareni,  judetul Botosani 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar2. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3079.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea,, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 5746 mii lei pentru modernizare 
strazi orasul Saveni,  judetul 
Botosani 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 
 

Proiect depus la ADR Nord Este 
fara finantare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar2. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3080.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea,, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 1000 mii lei pentru finalizarea 
reabilitarii drumurilor locale in 
orasul Saveni,  judetul Botosani 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 
 

Autor: Florin Turcanu, deputat 
PNL 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar2. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3081.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea,, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 300 mii lei pentru impietruiri 
drumuri satesti si comunale,  
comuna Unteni,  judetul Botosani 

Sursa de finantare: Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 

 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar2. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3082.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea,, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 430 mii lei pentru impietruiri 
drumuri satesti si comunale,  
comuna Unteni,  judetul Botosani 
 

Sursa de finantare: Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 

 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Autor: Florin Turcanu, deputat PNL repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar2. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3083.  Anexa 3/15/02 Se propune suplimentarea cu suma  Se propune respingerea 
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Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea,, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

de 500 mii lei pentru impietruiri 
drumuri satesti si comunale,  
comuna Durnesti,  judetul Botosani 
 

Sursa de finantare: Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 

 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

 amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar2. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3084.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul  „ Extindere 
trotuare in satele Lehliu si Sapunari” 
, jud Calarasi, comuna Lehliu, cu 
suma de 425 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Modernizarea drumurilor din 
mediul rural 
 

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar2. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3085.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Continuare investitie DJ 710 
Pucioasa -  Bezdead - Breaza (judet 
Prahova), lungime 2.6 km , sat 
Costisata - limita judet Prahova - 
2.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Deputat PNL Gabriel PLAIASU 

Zona reprezinta un serios potential 
turistic si constituie o a doua cale 
de legatura intre judetele 
Dambovita si Prahova. 
In judetul Prahova a fost executata 
integral operatiunea de 
asfaltare.Sursa de finanţare:. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar2. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3086.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „ Asfaltare drumuri 
comunale 8 km „jud Calarasi , 
comuna Ulmu cu suma de 30 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Imbunatatirea calitatii precare a 
unor drumuri din mediul rural. 
Masura 3.2.2. – PNDR faza S.F. + 
P.T. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2671 -

urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar2. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3087.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „ Modernizare 
strazi in sat Ulmu ” jud Calarasi , 
comuna Ulmu cu suma de 75  mii lei 
 

Imbunatatirea calitatii precare a 
unor drumuri din mediul rural. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
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local Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar2. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3088.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „ Modernizare 
strazi in comuna Ulmu „ jud Calarasi 
, comuna Ulmu cu suma de 100 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Imbunatatirea calitatii precare a 
unor drumuri din mediul rural. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar2. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3089.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „ Modernizare strazi in 
comuna Frasinet „ jud Calarasi , 
comuna Frasinet cu suma de 2000 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Imbunatatirea calitatii precare a 
unor drumuri din mediul rural. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar2. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3090.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul  „ Executare cai pietonale 
” , jud Calarasi, comuna Frasinet , cu 
suma de 400 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Modernizarea drumurilor din 
mediul rural 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar2. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3091.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea,, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 350 mii lei pentru reabilitare si 
extindere scoala clasele I-VIII 
Burdusaci, comuna Rachitoasa, 
judetul Bacau 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Mihai Banu, deputat PNL 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale 

3092.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „ Modernizare 
strazi ” jud Calarasi , comuna 
Sarulesti cu suma de 64 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Imbunatatirea calitatii precare a 
unor drumuri din mediul rural. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar2. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3093.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „ Modernizare 
strazi in satele Vlad Tepes si Mihai 
Viteazu ” jud Calarasi , comuna Vlad 
Tepes cu suma de 1400 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 

Imbunatatirea calitatii precare a 
unor drumuri din mediul rural. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Motreanu Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar2. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3094.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea,, 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 350 mii lei pentru reabilitare si 
extindere scoala clasele I-VIII 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
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reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Burdusaci, judetul Bacau 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului  
 
Autor: Mihai Banu, deputat PNL 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale 

3095.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „ Modernizare strazi in sat 
Visini” jud Calarasi , comuna 
Independenta cu suma de 1500  mii 
lei 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Imbunatatirea calitatii precare a 
unor drumuri din mediul rural. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar2. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3096.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea,, 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 20.000 mii lei pentru reabilitare 
reţea stradală în municipiul Baia 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2682 -

reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Mare 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar2. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3097.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 1.000 mii lei reabilitare reţea 
stradală în oraşul Vişeu de Sus, 
judeţul Maramureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar2. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3098.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 300 mii lei reabilitare reţea 
stradală in localitatea Bârsana, 
judeţul Maramureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar2. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3099.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Imbunatatire strazi 
de pamant prin asfaltare”, jud 
Calarasi, com Lehliu, cu suma de 
3968 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

Starea precara a drumurilor 
mentionate impune realizare unor 
astfel de lucrari, pentru a nu fi pusa 
in pericol siguranta circulatiei pe 
drumurile publice. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar2. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3100.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul  „ Extindere 
trotuare in satele Lehliu si Sapunari” 
, jud Calarasi, comuna Lehliu, cu 
suma de 425 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Modernizarea drumurilor din 
mediul rural 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar2. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3101.  Anexa 3/15/02 Se propune suplimentarea sumei Starea precară a drumurilor Se propune respingerea 
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Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

pentru obiectivul „Modernizare 
strazi”, jud. Calarasi, com. 
Ciocanesti, cu suma 3500 mii lei  
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

menţionate impune realizarea unor 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 

amendamentului întrucât: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar2. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3102.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea , modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Continuare investitie DJ 710 
Pucioasa -  Bezdead - Breaza (judet 
Prahova), lungime 2.6 km , sat 
Costisata - limita judet Prahova - 
2.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Deputat PNL Gabriel PLAIASU 

Zona reprezinta un serios potential 
turistic si constituie o a doua cale 
de legatura intre judetele 
Dambovita si Prahova. 
In judetul Prahova a fost 
executata integral operatiunea de 
asfaltare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.  Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar2. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3103.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 05 Finalizare 
elaborare si/sau actualizarea 
planurilor urbaniste generale si a 
regulamentelor locale de urbanism   

Se propune suplimentarea cu suma 
de 130 mii lei pentru reactualizare 
PUG  comuna Todireni,  judetul 
Botosani 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat 
PNL 

PUG expirat 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 
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şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

3104.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 05 Finalizare 
elaborare si/sau actualizarea 
planurilor urbaniste generale si a 
regulamentelor locale de urbanism   

Se propune suplimentarea cu suma 
de 90 mii lei pentru reactualizare 
PUG  comuna Romanesti,  judetul 
Botosani 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat 
PNL 

PUG expirat 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

 
3105.  Anexa 3/15/02 

Titlul VI, Art 02, Alin 05 Finalizare 
elaborare si/sau actualizarea 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 150 mii lei pentru reactualizare 
PUG  comuna Paltinis,  judetul 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
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planurilor urbaniste generale si a 
regulamentelor locale de urbanism   

Botosani 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Florin Turcanu, deputat 
PNL 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

 
3106.  Anexa 3/15/02 

Titlul VI, Art 02, Alin 20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa  

Se propune suplimentarea sumei 
prevazute pentru judetul Maramures 
cu suma de 320 mii lei pentru 
realizarea reţelei de alimentare cu 
apă în REMETEA CHIOARULUI 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 

 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
 

3107.  Anexa 3/15/02 
Titlul VI, Art 02, Alin 20 
Subprogramul privind alimentarea 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazute pentru judetul Maramures 
cu suma de 100 mii lei pentru 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
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cu apa  realizarea reţelei de alimentare cu 
apă în RONA DE JOS  
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 

 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

 
3108.  Anexa 3/15/02 

Titlul VI, Art 02, Alin 20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa  

Se propune suplimentarea sumei 
prevazute pentru judetul Maramures 
cu suma de 1000 mii lei pentru 
realizarea reţelei de alimentare cu 
apă în SIEU 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 

 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

 
3109.  Anexa 3/15/02 

Titlul VI, Art 02, Alin 20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 6000 mii lei pentru finalizarea 
lucrarii  aductiune de apa (lucrare 
executata partial), din comuna Mihai 
Eminescu, judetul Botosani 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 

 
Autor: Florin Turcanu, deputat PNL 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

 
3110.  Anexa 3/15/29- MINISTERUL 

DEZVOLTARII REGIONALE SI 
TURISMULUI, cod obiectiv 23 
Poziţia 31, jud. Prahova 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul  
„Reabilitare cămin cultural centru 
Măgureni”,  com.Măgureni, cu suma 
de 1.348  mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL Graţiela 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii comunei 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
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Gavrilescu completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3111.  Anexa 3/15/29-MINISTERUL  
DEZVOLTARII REGIONALE SI 
TURISMULUI, cod obiectiv 23 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 80 mii lei pentru reabilitare 
sediu Consiliu Local si camin 
cultural, comuna Romanesti,  
judetul Botosani 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului  
 
Autor: Florin Turcanu, deputat 
PNL 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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şi completările ulterioare. 
3112.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 

alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare 
drumuri comunale (D.C.Iernut-
Salscud) in localitatea Iernut, cu 
suma de 5000 lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de tranzit local. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 

3113.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02 alin. 
20 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Alimentare cu apa 

Lipsa acuta de apa la un numar 
foarte matre de locuitori.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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a localitatilor componente si a 
orasului Sarmasu, cu suma de 
1.705mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

3114.  Anexa 3/15/02 titlul 06, art. 02, 
alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare 
drumuri comunale,asfaltare DC 103 
Balda-Visinelu, in localitatea 
Sarmasu, cu suma de 4.280,831 mii 
lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

Stare avansata de deteriorare.  Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 

3115.  Anexa 3/15/02, titlul 06, art. 01, 
alin 32 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Reabilitare 
termică blocuri multietajate Sărmaşu, 
cu suma de 672, 067 mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Conditii de locuit improprii si 
consumuri crescute.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1.  Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale 
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3116.  Anexa 3/15/29-Ministerul  
Dezvoltarii Regionale Si 
Turismului, cod obiectiv 21 
Poziţia 31, jud. Prahova 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Construire bazin 
înot Măgureni, com. Măgureni, cu 
suma  de 10500 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: 
Deputat PNL: Graţiela Gavrilescu 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii comunei.  
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3117.  Anexa 3/15/29-Ministerul  
Dezvoltarii Regionale Si 
Turismului, cod obiectiv 21 
Poziţia 31, jud. Prahova 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Construire sala de 
sport la scoala nr. 3 Liliesti”, orasul 
Băicoi, cu suma  de 2500 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii comunei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Deputat PNL: Graţiela Gavrilescu Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

3118.  Anexa 3/15/29-Ministerul  
Dezvoltarii Regionale Si 
Turismului, cod obiectiv 18 
Poziţia 12, jud. Calarasi 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „ Extinderea retelei 
de alimentare cu apa” jud Calarasi , 
comuna Ciocanesti cu suma de 502 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales in mediu rural – 
direct de la fantani si puturi -  nu 
mai corespund necesitatilor si 
cerintelor actuale, pentru 
modernizarea satului romanesc, 
pentru un trai decent su  necesare 
astfel de investitii. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
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Motreanu privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3119.  Anexa 3/15/29-Ministerul  
Dezvoltarii Regionale Si 
Turismului, cod obiectiv 23 
Poziţia 12, jud. Calarasi 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „ Consolidare , 
renovare Camin Cultural ,  jud 
Calarasi , comuna Ulmu cu suma de 
30 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

Pentru toate aceste obiective sunt 
necesare lucrari de reabilitare , 
astfel incat aceste  spatii sa devina 
adecvate pentru desfasurarea 
evenimentelor culturale si de alta 
natura la nivelul localitatii. 
Masura 3.2.2. – PNDR faza S.F. + 
P.T. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3120.  Anexa 3/15/29-Ministerul  
Dezvoltarii Regionale Si 
Turismului, cod obiectiv 23 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „ Reabilitare Camin 
Cultural”, jud Calarasi, com 

Pentru toate aceste obiective sunt 
necesare lucrari de reabilitare , 
astfel incat aceste  spatii sa devina 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
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Poziţia 12, jud. Calarasi 
 
 

Ciocanesti cu suma de 1887 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

adecvate pentru desfasurarea 
evenimentelor culturale si de alta 
natura la nivelul localitatii. 

proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3121.  Anexa 3/15/29-Ministerul  
Dezvoltarii Regionale Si 
Turismului, cod obiectiv 18 
Poziţia 12, jud. Calarasi 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Infiintare sistem 
de canalizare cu statie de epurare ” , 
jud Calarasi, com Ciocanesti, cu 
suma de 6278 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3122.  Anexa 3/15/29-Ministerul  
Dezvoltarii Regionale Si 
Turismului, cod obiectiv 18 
Poziţia 12, jud. Calarasi 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Infiintare sistem 
de canalizare cu statie de epurare ” , 
jud Calarasi, com Vlad Tepes, cu 
suma de 700 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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3123.  Anexa 3/15/29-Ministerul  
Dezvoltarii Regionale Si 
Turismului, cod obiectiv 18 
Poziţia 12, jud. Calarasi 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „ Sistem de 
canalizare si statie de epurare si 
tratare a apelor uzate „jud Calarasi , 
comuna Ulmu cu suma de 1600 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3124.  Anexa 3/15/29-Ministerul  
Dezvoltarii Regionale Si 
Turismului, cod obiectiv 18 
Poziţia 12, jud. Calarasi 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „ Extinderea retelei 
de alimentare cu apa in satul 
Frasinetul de Jos ”   jud Calarasi , 
comuna Frasinet cu suma de 200 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales in mediu rural – 
direct de la fantani si puturi -  nu 
mai corespund necesitatilor si 
cerintelor actuale, pentru 
modernizarea satului romanesc, 
pentru un trai decent su  necesare 
astfel de investitii. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
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Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3125.  Anexa 3/15/29-Ministerul  
Dezvoltarii Regionale Si 
Turismului, cod obiectiv 18 
Poziţia 12, jud. Calarasi 
 
 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „ Alimentare cu apa in 
satul Frasinet ”  jud Calarasi , 
comuna Frasinet cu suma de 4100 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales in mediu rural – 
direct de la fantani si puturi -  nu 
mai corespund necesitatilor si 
cerintelor actuale, pentru 
modernizarea satului romanesc, 
pentru un trai decent su  necesare 
astfel de investitii. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3126.  Anexa 3/15/29-Ministerul  
Dezvoltarii Regionale Si 
Turismului, cod obiectiv 18 
Poziţia 12, jud. Calarasi 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Extinedere 
alimentare cu apa si infiintare sistem 
de canalizare” , jud Calarasi, com 
Lehliu, cu suma de 761 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales in mediu rural – 
direct de la fantani si puturi -  nu 
mai corespund necesitatilor si 
cerintelor actuale, pentru 
modernizarea satului romanesc, 
pentru un trai decent sunt  necesare 
astfel de investitii. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3127.  Anexa 3/15/29-Ministerul  
Dezvoltarii Regionale Si 
Turismului, cod obiectiv 18 
Pozitia 26 Maramures 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazute pentru judeţul Maramureş 
cu suma de 1.000 mii lei pentru 
realizarea reţelei de canalizare cu apă 
în ARDUSAT 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
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la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3128.  Anexa 3/15/29-Ministerul  
Dezvoltarii Regionale Si 
Turismului, cod obiectiv 18 
Pozitia 26 Maramures 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 5.000 mii lei pentru reţea de 
canalizare şi staţie de epurare pe raza 
comunei Botiza, judeţul Maramureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3129.  Anexa 3/15/29-Ministerul  
Dezvoltarii Regionale Si 
Turismului, cod obiectiv 18 
Pozitia 26 Maramures 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 12.000 mii lei pentru proiectul de" 
Alimentare cu apa si canalizare 
menajeră in sistem centralizat in 
comuna Viseu de Jos, jud 
Maramureş". 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3130.  Anexa 3/15/29-Ministerul  
Dezvoltarii Regionale Si 
Turismului, cod obiectiv 16 
Pozitia 12 Calarasi 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul  „Reabilitare si 
modernizare baza sportiva” jud 
Calarasi, com Dor Marunt cu suma 

Inexistenta unor baze sportive in 
localitatile respective , pentru 
organizarea de competitii locale  , 
concursuri scolare , alte activitati 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
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 de 583 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

sportive precum si petru 
organizarea unor evenimente de 
alta natura. 

se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3131.    Anexa 3/15/29-Ministerul  
Dezvoltarii Regionale Si 
Turismului, cod obiectiv 23 
Pozitia 26 Maramures 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 300 mii lei pentru reabilitare sediu  
şcoli  si camin cultural, comuna 
BOIU MARE, judeţul Maramureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3132.    Anexa 3/15/29-Ministerul  
Dezvoltarii Regionale Si 
Turismului, cod obiectiv 23 
Pozitia 26 Maramures 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 400 mii lei pentru reabilitare sediu  
şcoli  si camin , comuna REMETEA 
CHIOARULUI, judeţul Maramureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3133.    Anexa 3/15/29-Ministerul  Se propune suplimentarea cu suma  Se propune respingerea întrucât: 
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Dezvoltarii Regionale Si 
Turismului, cod obiectiv 23 
Pozitia 26 Maramures 

de 200 mii lei pentru reabilitare sediu 
şcoală si camin cultural, comuna  
SIEU, judeţul Maramureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3134.    Anexa 3/15/29-Ministerul  
Dezvoltarii Regionale Si 
Turismului, cod obiectiv 23 
Pozitia 26 Maramures 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 400 mii lei pentru reabilitare sediu 
şcoală si camin cultural, comuna 
GROSI, judeţul Maramureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
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nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3135.   Anexa 3/15/29-Ministerul  
Dezvoltarii Regionale Si 
Turismului, cod obiectiv 23 
Pozitia 26 Maramures 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 500 mii lei pentru reabilitare sediu 
şcoală SOMCUTA MARE CIOLT, 
judeţul Maramureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3136.  Anexa 3/15/29-Ministerul  
Dezvoltarii Regionale Si 
Turismului, cod obiectiv 16 
Poziţia 12, jud. Calarasi 
 
 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „ Finalizare baza sportiva 
” jud Calarasi , comuna Sarulesti cu 
suma de 130 mii lei   
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Inexistenta unor baze sportive in 
localitatile respective , pentru 
organizarea de competitii locale  , 
concursuri scolare , alte activitati 
sportive precum si petru 
organizarea unor evenimente de 
alta natura. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3137.  Anexa 3/15/29-Ministerul  
Dezvoltarii Regionale Si 
Turismului, cod obiectiv 18 
Poziţia 12, jud. Calarasi 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „ Extinderea retelei 
de alimentare cu apa in satul 
Sarulesti Gara”   jud Calarasi , 
comuna Sarulesti cu suma de 654 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales in mediu rural – 
direct de la fantani si puturi -  nu 
mai corespund necesitatilor si 
cerintelor actuale, pentru 
modernizarea satului romanesc, 
pentru un trai decent su  necesare 
astfel de investitii. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
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rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3138.  Anexa 3/15/29-Ministerul  
Dezvoltarii Regionale Si 
Turismului, cod obiectiv 18 
Poziţia 12, jud. Calarasi 
 
 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „ Alimentare cu apa in 
satul Sarulesti Sat ”  jud Calarasi , 
comuna Sarulesti cu suma de 450 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales in mediu rural – 
direct de la fantani si puturi -  nu 
mai corespund necesitatilor si 
cerintelor actuale, pentru 
modernizarea satului romanesc, 
pentru un trai decent su  necesare 
astfel de investitii. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3139.  Anexa 3/15/29-Ministerul  
Dezvoltarii Regionale Si 
Turismului, cod obiectiv 16 
Poziţia 12, jud. Calarasi 
 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul  „Reabilitare si 
modernizare baza sportiva” jud 
Calarasi, com Dor Marunt cu suma 
de 583 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 
 

Inexistenta unor baze sportive in 
localitatile respective , pentru 
organizarea de competitii locale  , 
concursuri scolare , alte activitati 
sportive precum si petru 
organizarea unor evenimente de 
alta natura. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3140.  Anexa 3/15/29-Ministerul  
Dezvoltarii Regionale Si 
Turismului, cod obiectiv 18 
Poziţia 16 jud. Dambovita 
 

Finalizare investitie HG 577- 
introducere retea de apa potabila 
cartier BELA, oras Pucioasa, judet 
Dambovita – 500 mii lei 
 

 Orasul Pucioasa este o statiune 
balneoclimaterica de interes 
national si in acest cartier este 
imperios necesar sa se finalizeze 
aceasta investitie privind reteaua de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
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 Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Deputat PNL Gabriel PLAIASU 

apa potabila care, pana in prezent, a 
fost finantata in procent de numai 
20%. 

unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3141.  Anexa 3/15/29- Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Si 
Turismului, cod obiectiv 23 
Poziţia 31, jud. Prahova 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul  
„Reabilitare cămin cultural centru 
Măgureni”,  com.Măgureni, cu suma 
de 1.348  mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL Graţiela 
Gavrilescu 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii comunei 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3142.  Anexa 3/15/29- Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Si 
Turismului, cod obiectiv 23 
Poziţia 26, jud. Maramureş 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru reabilitare camin cultural 
localitate Buteasa oras Somcuta 
Mare - 500 mii lei, continuare 
investitie camin cultural localitatea 
Ciolt oras Somcuta Mare – 500 mii 
lei si - continuare investitie camin 
cultural localitatea Prislop  

Comuna Boiu- Mare – 500 mii lei 
 

Surse de finanţare:Alocare din suma 
prevăzuta in buget 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 
 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3143.  Anexa 3/15/29 cod obiectiv 19 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Canalizare 
menajera şi statie de epurare pentru 
localitatile comunei Rastolita,cu 
suma de 1638,087 mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit.  

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2721 -

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3144.  Anexa 3/15/29 cod obiectiv 19 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Canalizare 
menajera şi statie de epurare pentru 
localitea Lechinta, orasul Iernut, cu 
suma de 4300 mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit.  

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3145.  Anexa 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 cod obiectiv 19 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Canalizare 
menajera şi statie de epurare pentru 
localitatile comunei Band, cu suma 
de 4000 mii lei; 
 

Localitate cu numar mare de etnici 
rromi. Lipsa acuta de apa potabila 
si menajera. Prin crearea unei 
infrastructuri apa canal se formează 
conditiile de eliminare a tensiunilor 
sociale. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
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Sursa:bugetul alocat ministerului 
 

Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3146.  Anexa 3/15/29 cod obiectiv 23 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Camin Cultural si 
Sediu Administrativ com. Band, cu 
suma de 1600 mii de lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Desfasurarea de programe culturale 
si de educatie ca baza a pacii 
sociale. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3147.  Anexa 3/15/29 cod obiectiv 18 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Utilitati Camin 
Cultural Fanate, comuna Band, cu 
suma de 400 mii de lei; 
 

Desfasurarea de programe culturale 
si de educatie ca baza a pacii 
sociale.  

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
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Sursa:bugetul alocat ministerului 
 

Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3148.  Anexa 3/15/29 cod obiectiv 795 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Construcţie Cămin 
Cultural Fânaţele Mădăraşului, 
comuna Band, cu suma de 1500 mii 
lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Desfasurarea de programe culturale 
si de educatie ca baza a pacii 
sociale.  

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3149.  Anexa 3/15/29 cod obiectiv 795 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Construcţie Cămin 
Cultural Mărăşeşti, comuna Band, cu 
suma de 1500 mii lei; 

Desfasurarea de programe culturale 
si de educatie ca baza a pacii 
sociale.  

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
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Sursa:bugetul alocat ministerului 

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3150.  Anexa 3/15/29 cod obiectiv 795 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Construcţie Cămin 
Cultural Valea Rece, comuna Band, 
cu suma de 1200 mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Desfasurarea de programe culturale 
si de educatie ca baza a pacii 
sociale.  

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3151.  Anexa 3/15/29 cod obiectiv 19 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Canalizare 
menajera şi statie de epurare pentru 

Deficit foarte mare de apa. 
Localitate cu numar ridicat de 
rromi. Nivel de saracie - 47%, polul 
saraciei in judetul Mures.  

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
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localitatile comunei Beica de Jos,cu 
suma de 4727,834 mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3152.  Anexa 3/15/29 cod obiectiv 23 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Valea Beicii 
„Şezătoarea vârstnicilor izvor de 
tradiţie şi valori autentice”, comuna 
Beica de Jos, cu suma de 234,394 
mii lei; 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Manifestare traditionala. Solicitare
din partea cetatenilor comunei.  

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3153.  Anexa 3/15/29 cod obiectiv 18 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Canalizare 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. Continuarea 
investitiilor incepute deja.  

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2726 -

menajera şi statie de epurare pentru 
localitatile comunei Gurghiu, cu 
suma de 8500 mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3154.  Anexa 3/15/29 cod obiectiv 19 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Canalizare 
menajera cu staie de epurare, 
Alimentare cu apa potabila, 
Modernizare retea stradala, 
Modernizare asezamant Cultural, 
cofinantare cheltuieli neelibibile, 
TVA, (Masura 322), cu suma de 
2494,158  mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit.  

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3155.  Anexa 3/15/29 cod obiectiv 23 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 

Desfasurarea de programe culturale 
si de educatie ca baza de ocupare si 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
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Turismului pentru obiectivul - Amenajare sediu 
administrativ şi complex cultural, in 
localitatea Crăieşti, cu suma de 240 
mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

mentinere a fortei de munca.  finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3156.  Anexa 3/15/29 cod obiectiv 19 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Canalizare 
menajera şi statie de epurare pentru 
localitatile orasului Sarmasu, cu 
suma de 1.000 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Se doreşte crearea unor condiţii 
moderne de locuit. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3157.  Anexa nr. 3/15/29, Ministerul Se propune alocarea a  200 mii lei Construcţia acestei săli de sport Se propune respingerea întrucât: 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cod Obiectiv 17, FISA 
OBIECTIVULUI/ PROIECTULUI/ 
CATEGORIEI DE INVESTITII 
PROGRAM CONSTRUCTII SALI 
DE SPORT - B 

pentru construcţia unei săli de sport 
în satul Vadul Părului, com. Albeşti-
Paleologu, jud. Prahova 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr. 3/15/29 
 
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 

este oportună pentru ca tinerii din 
localitate să desfăşoare activitati 
sportive in conditii optime de 
siguranţă 
 

- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3158.  Anexa nr. 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cod Obiectiv 17, FISA 
OBIECTIVULUI/ PROIECTULUI/ 
CATEGORIEI DE INVESTITII 
PROGRAM CONSTRUCTII SALI 
DE SPORT - B 

Se propune alocarea a  600 mii lei 
pentru construcţia unei săli de sport 
în com. Tătaru, jud. Prahova 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr. 3/15/29 
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 

Construcţia acestei săli de sport 
este oportună pentru ca tinerii din 
localitate să desfăşoare activitati 
sportive in conditii optime de 
siguranţă 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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3159.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa 3/15/29, cod de 
obiectiv 795 - PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE - B 
 

Se propune alocarea  sumei de 
1.000.000 lei pentru construcţie Casa 
de Cultură, în Municipiul Feteşti, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lipsa sediilor pentru asezamăminte 
culturale de drept public din zonă. 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3160.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa 3/15/29, cod de 
obiectiv 19  
 

Se propune alocarea  sumei de 
340000 lei pentru cofinantarea 
proiectului de investitii „Europe Aid/ 
119083/D/SV/RO-2003/RO/16/P/PA 
013-4”  „Extinderea si reabilitarea 
sistemelor de apa si canalizare din 
judetul Calarasi si municipiul 
Urziceni din judetul Ialomita”. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare. 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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PNL şi completările ulterioare. 
3161.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului Anexa 3/15/29, cod de 
obiectiv 18 
 

Se propune alocarea  sumei de 
1.800.000 lei pentru modernizarea 
retelelor de canalizare din Municipiul 
Urziceni, judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare. 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3162.  Anexa Ministerul Administraţiei şi 
Internelor – Anexa 3/19/02 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 01, 
alin. 43 – Transferuri din bugetul 
de stat către bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de 
electrificare 
 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru „Studii de fezabilitate 
pentru extinderea reţelei electrice”, 
comuna Dumbrăveni, jud. Suceava 
 
 
 
Senator Varujan Vosganian 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială dezvoltarea localităţii 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3163.  Anexa Ministerul Administraţiei şi 
Internelor – Anexa 3/19/02 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 01, 
alin. 43 – Transferuri din bugetul 
de stat către bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de 
electrificare 
 

Se propune alocarea sumei de 130 
mii lei pentru obiectivul 
„Electrificare grup case Domneşti”, 
com. Mariselu, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3164.  Anexa 3/19/02 titlul 6, art. 01, alin 
43 
Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare 
iluminat public in localitatea Breaza, 
cu suma de 100 mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Retea de iluminat public 
improprie.  

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3165.  Anexa 3/19/02 titlul 6, art. 01, alin 
43 
Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Extindere retea de 
electrificare in comuna Breaza, cu 
suma de 200 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lucrare inceputa. Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3166.  Anexa 3/19/02 titlul 6, art. 01, alin 
43 
Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare retea 
de electrificare(introducere trifazic 
staţie de pompare) in comuna 
Sânger, cu suma de 100 mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Retea de iluminat public 
improprie.  
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3167.  Ministerul Administraţiei şi 
Internelor Anexa 3/19/02, cap 
5001, grupa 51, art. 01, alin 43 – 
Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 

Se propune alocarea  sumei de 
22.957 lei pentru extindere reţea 
electrică în cartierul nou de case – 
proiect în derulare, în comuna Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Investitia este necesara pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
utilităţi publice 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3168.  Ministerul Administraţiei şi 
Internelor Anexa 3/19/02, cap 
5001, grupa 51, art. 01, alin 43 – 
Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 

Se propune alocarea  sumei de 
100.000 lei pentru reabilitare  
iluminat public în comuna Grindu, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

Investitia este necesara pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
utilităţi publice 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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PNL de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3169.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 05 Finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii 
planurilor urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de urbanism 
 

Se propune alocarea  sumei de 
200.000 lei pentru reactualizare 
PUG, în comuna Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Realizarea unor obiective de interes 
pentru comunitate 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Suma prevăzuta pentru anul 
2010 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 5,6 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

3170.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa 3/15/29, cod de 
obiectiv 23 - PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE  
 

Se propune alocarea  sumei de 
150.000 lei pentru reparaţii capitale 
în sala de festivităţi în sat Copuzu, în 
comuna Balaciu, judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii 
mentionate. 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3171.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa 3/15/29, cod de 
obiectiv 23 - PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE  
 

Se propune alocarea  sumei de 
300.000 lei pentru reabilitare  cămin 
cultural în comuna Grindu, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 

Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii 
mentionate. 
De acest cămin cultural urmează să 
beneficieze intreaga comunitate 
locala. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3172.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa 3/15/29, cod de 
obiectiv 23 - PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE  
 

Se propune alocarea sumei de 800 
mii lei pentru construirea de sedii 
pentru asezăminte culturale de drept 
public în  oraş Tăndarei, judeţul 
Ialomiţa 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

Lipsa sediilor pentru asezamăminte 
culturale de drept public din zonă. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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PNL principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3173.  Anexa 3/ 15/ 29 – Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, Cod Obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare, precum si a statiilor de 
tratare a apei potabile. 

Se propune alocarea sumei de 2.000 
de mii lei pentru continuarea 
proiectului „Statie de epurare „ in 
Comuna Simian, jud. Mehedinti. 
 
Surse de finanţare: 
Din bugetul prevăzut pe anul 2010 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori: deputat PNL  Viorel 
PALASCA 
Grupul parlamentar PNL 

Pentru  asigurarea unor condiţii 
civilizate de viaţa   a locuitorilor 
din Comuna Simian. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3174.  Anexa 3/ 15/ 29  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului – Cod obiectiv 23 – 
Investitii in continuare constructii, 
asezaminte culturale  

  Se propune alocarea sumei de 3. 
000 mii lei pentru reabilitare Casa de 
Cultura,  Orasul Strehaia, judeţul 
Mehedinti. 
  
Surse de finanţare: 
Din bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului. 
 
Autori: deputat PNL Viorel 
PALASCA 
Grupul  parlamentar PNL  

 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3175.   Anexa 3/ 15/ 29  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului – Cod obiectiv 23 – 
Investitii in continuare constructii, 
asezaminte culturale 

  Se propune alocarea sumei de  1 
000  mii lei pentru reabilitarea 
Caminului Cultural  din comuna 
Bala, judeţul Mehedinti. 
  
Surse de finanţare: 
Din bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului. 
 
Autori: deputat PNL Viorel 
PALASCA 
Grupul  parlamentar PNL  

 
 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3176.   Anexa 3/ 15/ 29  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului – Cod obiectiv 23 – 
Investitii in continuare constructii, 
asezaminte culturale 

  Se propune alocarea sumei de  300 
mii lei pentru reabilitarea  Caminului 
Cultural , Sat Severinesti, Comuna 
Cazanesti, judeţul Mehedinti. 
  
Surse de finanţare: 
Din bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului. 
 
Autori: deputat PNL Viorel 
PALASCA 

 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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Grupul  parlamentar PNL  proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3177.   Anexa 3/ 15/ 29  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului – Cod obiectiv 23 – 
Investitii in continuare constructii, 
asezaminte culturale 

  Se propune alocarea sumei de  600 
mii lei pentru amenajarea Caminului 
Cultural Eibenthal, Comuna Dubova, 
judeţul Mehedinti. 
  
Surse de finanţare: 
Din bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului. 
 
Autori: deputat PNL Viorel 
PALASCA 
Grupul  parlamentar PNL  

 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3178.   Anexa 3/ 15/ 29  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului – Cod obiectiv 23 – 
Investitii in continuare constructii, 
asezaminte culturale 

  Se propune alocarea sumei de  400 
mii lei pentru amenajarea Caminului 
Cultural din Comuna Dubova, 
judeţul Mehedinti. 
  
Surse de finanţare: 
Din bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului. 
 
Autori: deputat PNL Viorel 

 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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PALASCA 
Grupul  parlamentar PNL  

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3179.   Anexa 3/ 15/ 29  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului – Cod obiectiv 23 – 
Investitii in continuare constructii, 
asezaminte culturale 

  Se propune alocarea sumei de  180 
mii lei pentru repararea Caminului 
Cultural din Comuna Greci, judeţul 
Mehedinti. 
  
Surse de finanţare: 
Din bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului. 
 
Autori: deputat PNL Viorel 
PALASCA 
Grupul  parlamentar PNL  

 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3180.   Anexa 3/ 15/ 29  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului – Cod obiectiv 23 – 
Investitii in continuare constructii, 
asezaminte culturale 

  Se propune alocarea sumei de  250 
mii lei pentru reabilitarea Caminului 
Cultural din Comuna Voloiac, 
judeţul Mehedinti. 
  
Surse de finanţare: 
Din bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului. 
 

 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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Autori: deputat PNL Viorel 
PALASCA 
Grupul  parlamentar PNL  

obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3181.   Anexa 3/ 15/ 29  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului – Cod obiectiv 795 – 
Contructii asezaminte culturale  

  Se propune alocarea sumei de 800 
mii lei pentru  contructia unui Camin 
Cultural in Comuna Branistea, 
judetul Mehedinti. 
  
 Surse de finanţare: 
Din bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului. 
 
Autori: deputat PNL Viorel 
PALASCA 
Grupul  parlamentar PNL  

 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3182.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

Se propune alocarea sumei de 1000 
mii lei pentru sat Dobreşti, judeţul 
Argeş, în vederea realizării 
obiectivului "alimentare cu apă 
potabilă şi canalizare, rest de 
executat, lucrare începută în 1997 
prin HG 507" 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3183.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

Se propune alocarea sumei de 15 mii 
lei pentru comuna Mereni, satele 
Mereni şi Osmancea, judeţul 
Constanţa, în vederea realizării 
obiectivului "reabilitare alimentare 
cu apă" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori:  
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Mihai Lupu 
Senator PNL Constanţa Puiu Haşotti 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
spaţiul rural. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3184.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru comuna Miahi Viteazu, 
judeţul Constanţa, în vederea 
realizării obiectivului "sistem de 
canalizare cu staţie epurare, 
extindere reţea de alimentare cu apă" 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
spaţiul rural. 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
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uzate Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori:  
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Mihai Lupu 
Senator PNL Constanţa Puiu Haşotti 
 

 
 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3185.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

Se propune alocarea sumei de 15 mii 
lei pentru comuna Seimeni, judeţul 
Constanţa, în vederea realizării 
obiectivului "reabilitare canalizare " 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori:  
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Mihai Lupu 
Senator PNL Constanţa Puiu Haşotti 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
spaţiul rural. 
 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3186.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 

Se propune alocarea sumei de 1248,8 
mii lei pentru sat Dumbrăveşti 
comuna Drăganu, judeţul Argeş, în 
vederea realizării obiectivului 
"alimentare cu apă, rest de executat" 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
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tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3187.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 16, 
investiţii în continuare 

Se propune alocarea sumei de 719,8 
mii lei pentru sat Drăganu-Olteni, 
comuna Drăganu, judeţul Argeş, în 
vederea realizării obiectivului 
"modernizare bază sportivă" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
2. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRT.  
3. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

3188.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/29, cod de obiectiv 17 
 

Se propune alocarea sumei de 817 
mii lei pt realizarea 
obiectivului:campus şcolar – sală de 
sport, localitatea Ştefăneşti, Judeţul 
Argeş 
 
Sursa de finanţare: 

Inexistenţa unei baze sportive 
moderne în localitatea menţionată; 
-pentru organizarea de competiţii 
locale, concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de 
altă natură. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
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Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3189.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

Se propune alocarea sumei de 70 mii 
lei pentru sat Bârşeştii de Jos 
comuna Tigveni, judeţul Argeş, în 
vederea realizării obiectivului 
"alimentare cu apă, lucrare executată 
- datorie" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
spaţiul rural. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3190.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru comuna Tigveni, 
judeţul Argeş, în vederea realizării 
obiectivului "extindere alimentare cu 
apă " 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
spaţiul rural. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
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tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3191.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 23 – 
construcţii aşezăminte culturale 

Se propune alocarea sumei de 60 mii 
lei pentru comuna Tigveni, judeţul 
Argeş, în vederea realizării 
obiectivului "reabilitare cămine 
culturale " 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3192.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 16 – 
program construcţii săli de sport 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru comuna Tigveni, 
judeţul Argeş, în vederea realizării 
obiectivului "cofinanţare 
modernizare bază  

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
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sportivă " 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

3193.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 23 – 
construcţii aşezăminte culturale 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru comuna Tigveni, judeţul 
Argeş, în vederea realizării 
obiectivului "reabilitare muzeu 
primărie " 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2747 -

3194.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 16 – 
program construcţii săli de sport 

Se propune alocarea sumei de 1000 
mii lei pentru Piteşti, judeţul Argeş, 
în vederea realizării obiectivului 
"reabilitarea Sălii Sporturilor " 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

3195.  Anexa nr. 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cod Obiectiv 23, FISA 
OBIECTIVULUI/ 
PROIECTULUI/CATEGORIEI DE 
INVESTITII PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
pentru reabilitarea căminului cultural 
Răchiţele din com.Mărgău, jud. Cluj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr. 3/15/29 
 
Autor: Deputat PNL Horea Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Este necesară executarea lucrărilor 
de reparaţie pentru acest aşezământ 
pentru a nu se deteriora iremediabil.
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3196.  Anexa nr. 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cod Obiectiv 23, FISA 
OBIECTIVULUI/ 
PROIECTULUI/CATEGORIEI DE 
INVESTITII PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE 

Se propune alocarea a  600 mii lei 
pentru reabilitarea căminului cultural 
din com Mărişel, jud. Cluj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr. 3/15/29 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3197.  Anexa nr. 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cod Obiectiv 23, FISA 
OBIECTIVULUI/ 
PROIECTULUI/CATEGORIEI DE 
INVESTITII PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE 

Se propune alocarea a  400 mii lei 
pentru reabilitarea căminului cultural 
din com Tureni, jud. Cluj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr. 3/15/29 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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Camera Deputaţilor şi Senat proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3198.  Anexa nr. 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cod Obiectiv 795 

Se propune alocarea a  1700 mii lei 
pentru construcţia unui cămin 
cultural în com Vad, sat Cetan, jud. 
Cluj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr. 3/15/29 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3199.  Anexa nr. 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cod Obiectiv 23, FISA 
OBIECTIVULUI/ 
PROIECTULUI/CATEGORIEI DE 
INVESTITII PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE 

Se propune alocarea a  500 mii lei 
pentru reabilitarea căminului cultural 
din com Vultureni, jud. Cluj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr. 3/15/29 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3200.  Anexa nr. 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cod Obiectiv 18, FISA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/ 
CATEGORIEI DE INVESTITII 
SISTEM INTEGRAT DE 
REABILITARE A SISTEMELOR 
DE ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE PRECUM SI A 
STATIILOR DE TRATARE A 
APEI 
POTABILE SI A APEI UZATE - 
A 

Se propune alocarea a  700 mii lei 
pentru integrarea sistemului de 
canalizare în comuna Beliş, jud Cluj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr. 3/15/29 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3201.  Anexa nr. 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cod Obiectiv 18, FISA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/ 
CATEGORIEI DE INVESTITII 
SISTEM INTEGRAT DE 
REABILITARE A SISTEMELOR 
DE ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE PRECUM SI A 

Se propune alocarea a  8200 mii lei 
pentru integrarea sistemului de 
canalizare în comuna Cuzdrioara, jud 
Cluj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr. 3/15/29 
 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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STATIILOR DE TRATARE A 
APEI 
POTABILE SI A APEI UZATE - 
A 

Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3202.  Anexa nr. 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cod Obiectiv 18, FISA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/ 
CATEGORIEI DE INVESTITII 
SISTEM INTEGRAT DE 
REABILITARE A SISTEMELOR 
DE ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE PRECUM SI A 
STATIILOR DE TRATARE A 
APEI 
POTABILE SI A APEI UZATE - 
A 

Se propune alocarea a  12000 mii lei 
pentru integrarea sistemului de 
canalizare în loc. Gârbău, Viştea, 
Turea din comuna Gârbău, jud. Cluj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr. 3/15/29 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3203.  Anexa nr. 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cod Obiectiv 19, FISA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/ 
CATEGORIEI DE INVESTITII 
SISTEM INTEGRAT DE 
REABILITARE A SISTEMELOR 
DE ALIMENTARE CU APA SI 

Se propune alocarea a  7000 mii lei 
pentru integrarea sistemului de 
canalizare în comuna Tureni, jud 
Cluj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr. 3/15/29 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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CANALIZARE PRECUM SI A 
STATIILOR DE TRATARE A 
APEI 
POTABILE SI A APEI UZATE - 
A 

Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3204.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/29, cod de obiectiv 17 

 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 100 mii lei pentru  
înfiinţare sală de sport în localitatea 
Mereni, judeţul Teleorman 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sala de sport existentă nu oferă 
condiţii adecvate desfăşurării 
activităţile sportive. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

3205.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/29 cod obiectiv 23/ 

Se propune suplimentarea  sumei 
prevăzute, cu suma de  300 mii lei 
pentru următorul obiectiv: 

Satul Clit, locuit majoritar de o 
populaţie de etnie ucraineană, de 
mai mulţi ani nu beneficiază de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
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construcţii aşezăminte culturale Reconstruire Cămin Cultural satul 
Clit, comuna Arbore, jud. Suceava 
300000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului, cap. 5001, grupa 50, 
art.01. 
 
Autor: Mircea Irimescu –Deputat 
independent  
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

cămin cultural care, aflat într-o 
stare total necorespunzătoare, a fost 
demolat. Cu contribuţia autorităţilor 
locale şi a cetăţenilor s-au 
achiziţionat materialele de 
construcţie necesare zidirii şi 
acoperirii noului edificiu proiectat. 
Ajutorul statului este necesar pentru 
execuţia lucrării. 
 
 
 
 

proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3206.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/29 
Cod de obiectiv 23 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 250 mii lei pentru 
dotare cămin cultural cu mobilier şi 
materiale in localitatea Mereni, 
judeţul Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3207.  Anexa 3/15/29 Cod obiectiv 19 
Sisteme integrate de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 5.060 mii lei 
pentru sistem centralizat- alimentare 
cu apă, canalizare şi staţie de epurare 
în localitatea Vârtoapele 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Asigurarea conditiilor necesare 
pentru dezvoltarea comunităţii. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3208.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/29 Cod obiectiv 19 
Sisteme integrate de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 6.000 mii lei 
pentru înfiinţare reţea apă curentă 12 
Km in localitatea Mereni, judeţul 
Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3209.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/29 Cod obiectiv 19 
Sisteme integrate de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 6.000 mii lei 
pentru înfiinţare reţea canalizare 12 
km in localitatea Mereni, judeţul 
Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3210.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 

Se propune alocarea sumei de 120 
mii lei pentrucomuna Dracea, judeţul 
Teleorman, în vederea realizării 
obiectivelor "proiect integrat apă-
canal, modernizare cămin cultural" 
 
Sursa de finanţare: 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
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uzate şi 
Cod 23, construcţii aşezăminte 
culturale 

Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3211.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

Se propune alocarea sumei de 400 
mii lei pentru oraşul Roşiori de 
Vede, judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "Reabilitarea şi 
extinderea sistemelor de alimentare 
cu apă potabilă şi canalizare" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3212.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 

Se propune alocarea sumei de 10500 
mii lei pentru comuna Bragadiru, 
judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "canalizare cu 
staţie epurare" 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
spaţiul rural. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
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tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 
 

investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3213.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15/29 Cod obiectiv 18 
Sisteme integrate de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 800 
mii lei pentru finalizarea lucrării 
canalizare menajeră şi staţie epurare 
în localitatea Poroschia 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Asigurarea conditiilor necesare 
pentru dezvoltarea comunităţii. 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3214.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Titul 6 Anexa 3/15/29, 
cod obiectiv 18 Sisteme integrate 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 1.400 mii lei 
pentru finalizarea lucrării alimentare 
cu apă potabilă în sistem centralizat 
în localitatea Poroschia. 

Asigurarea condiţiilor necesare 
pentru dezvoltarea comunităţii. 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
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precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate 

 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3215.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15/29 
Cod de obiectiv 23 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 150 mii lei pentru 
reabilitare Cămin Cultural în 
localitatea Rădoieşti 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program. 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3216.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a 

Se propune alocarea sumei de 28817 
mii lei pentru oraşul Roşiori de 
Vede, judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "asfaltare, 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
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sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate şi 
Art02, alin 03, suprogr. privind 
reabilitarea drumurilor de interes 
local 

alimentare cu apă potabilă şi 
canalizare pe str. Stegarului" şi 
"lucrări de asfaltare pe str. I.L. 
Caragiale" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 
 
 
 

diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3217.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15/29, cod de obiectiv 23 - 
Programul Construire Asezăminte 
Culturale  
 

Se propune alocarea sumei de 900 
mii lei pentru Construcţie Cămin 
Cultural în comuna Andreiaşu de 
Jos, judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii 
mentionate. 
De acest cămin cultural urmează să 
beneficieze intreaga comunitate 
locala. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3218.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Se propune alocarea sumei de 1.500 Necesitatea existenţei unui spaţiu Se propune respingerea întrucât: 
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Turismului  Anexa 3/15/29, cod de 
obiectiv 23 - Programul Construire 
Asezăminte Culturale  
 

mii lei pentru Construire Cămin 
Cultural în comuna Chiojdeni, 
judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
 

- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3219.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa 3/15/29, cod de 
obiectiv 23 - Programul Construire 
Asezăminte Culturale  
 

Se propune alocarea sumei de 184 
mii lei pentru Reabilitare Cămin 
Cultural Căiata,  comuna Sihlea, 
judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Clădirea se găseşte intr-o stare de 
uzură avansată . Vechimea clădirii  
impune reconsolidarea.  
-Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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3220.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa 3/15/29, cod de 
obiectiv 23 - Programul Construire 
Asezăminte Culturale  
 

Se propune alocarea sumei de 900 
mii lei pentru Reabilitare Cămin 
Cultural, comuna Slobozia Bradului, 
judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Clădirea se găseşte intr-o stare de 
uzură avansată . Vechimea clădirii  
impune reconsolidarea.  
-Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3221.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa 3/15/29, cod de 
obiectiv 23 - Programul Construire 
Asezăminte Culturale  
 

Se propune alocarea sumei de 600 
mii lei pentru Reabilitare Cămin 
Cultural, comuna Sihlea, judeţul 
Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Clădirea se găseşte intr-o stare de 
uzură avansată . Vechimea clădirii  
impune reconsolidarea.  
-Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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şi completările ulterioare. 
3222.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului Anexa 3/15/29, cod de 
obiectiv 23 - Programul Construire 
Asezăminte Culturale  
 

Se propune alocarea sumei de 550 
mii lei pentru Construire Cămin 
Cultural, comuna Vintileasca, judeţul 
Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3223.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa 3/15/29, cod de 
obiectiv 23 - Programul Construire 
Asezăminte Culturale  
 

Se propune alocarea sumei de 1.400 
mii lei pentru Cămin Cultural tip 3, 
comuna Vînători, judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3224.  Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 

Se propune  alocarea unei sume de 
către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, prin 
Programul de construire aşezăminte 
culturale, pentru următoarul obiectiv 
de investiţii: 
*Construire Cămin Cultural Archid, 
comuna Coseiu , jud. Sălaj, cu suma 
de 675 mii lei. 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Construirea acestui obiectiv este 
necesară pentru a putea avea un 
spaţiu adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul acestei localităţi. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3225.  Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 

Se propune  alocarea unei sume de 
către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, prin 
Programul de construire aşezăminte 
culturale, pentru următoarul obiectiv 
de investiţii: 
*Reabilitare Cămin Cultural sat 
Pitulaţi, jud. Brăila cu suma de 427 

Pentru acest obiectiv sunt necesare 
lucrări de reabilitare, astfel încât 
acest spaţiu să devină adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
acestei localităţi. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
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mii lei 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3226.  Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 

Se propune  alocarea unei sume de 
către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, prin 
Programul de construire aşezăminte 
culturale, pentru următoarul obiectiv 
de investiţii: 
* Reabilitare Cămin Cultural sat  
Batogu, comuna Cireşu, cu suma de 
250 mii lei  
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 

Pentru acest obiectiv sunt necesare 
lucrări de reabilitare, astfel încât 
acest spaţiu să devină adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
acestei localităţi. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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Camera Deputaţilor şi Senat de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3227.  Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 

Se propune  alocarea unei sume de 
către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, prin 
Programul de construire aşezăminte 
culturale, pentru următoarul obiectiv 
de investiţii: 
 
* Reabilitare Cămin Cultural 
Scărlăteşti, comuna Cireşu, jud. 
Brăila cu suma de 250 mii lei 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru acest obiectiv sunt necesare 
lucrări de reabilitare, astfel încât 
acest spaţiu să devină adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
acestei localităţi. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3228.  Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 

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

Pentru acest obiectiv sunt necesare 
lucrări de reabilitare, astfel încât 
acest spaţiu să devină adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
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de investiţii: 
 
* Reabilitare Cămin Cultural  sat 
Vultureni, comuna Cireşu, jud. 
Brăila cu suma de 250 mii lei  
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

acestei localităţi. 
 
 

unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3229.  Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 

Se propune  alocarea unei sume 
pentru următoarul obiectiv de 
investiţii: 
* Reabilitare si extindere Cămin 
Cultual  Comuna Mircea Vodă,  jud. 
Brăila cu suma de 800 mii lei 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 

Pentru acest obiectiv sunt necesare 
lucrări de reabilitare, astfel încât 
acest spaţiu să devină adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
acestei localităţi. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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Camera Deputaţilor şi Senat obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3230.  Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 

Se propune  alocarea unei sume de 
1500 mii RON pentru următoarul 
obiectiv de investiţii: 
* Reabilitare Cămin Cultural Radu 
Negru, municipiul Brăila, jud. Brăila. 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru acest obiectiv sunt necesare 
lucrări de reabilitare, astfel încât 
acest spaţiu să devină adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
acestei localităţi. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3231.  Anexa 3/15/ 29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Se propune alocarea sumei de 2.325, 
458 mii lei penrru finanţarea 

Suma solicitată reprezintă cota de 
cofinanţare, necesară finalizării 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
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Turismului 
Cod obiectiv 18 
Sistem integrat  de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare precum si a statiilor de 
tratare  a apei potabile  si a apei 
uzate - A 

obiectivului de investiţii- 
Modernizare staţie de epurare din 
municipiul Topliţa, Jud. Harghita. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Reginale şi 
Turismului pe anul 2010 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

obiectivului menţionat. 
 
 
 
 
 

finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3232.  Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 23 
Programul construire aşezăminte 
culturale 

Se propune alocarea sumei de 
686,127 mii lei pentru amenajare 
Sală de Spectacole în Municipiul 
Topliţa, jud Harghita. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pe anul 2010 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Suma este necesară pentrui 
continuarea obiectivului de 
investiţii menţionat, astfel încât 
locuitorii municipiului Topliţa să 
dispună de un spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale. 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3233.  Anexa nr. 3/15/29 Se propune suplimentarea sumelor Metodele actuale de procurarea a Se propune respingerea întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2769 -

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 18- Investiţii în sistem 
integrat de reabilitare a a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi uzate. 

alocate de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
pentru următoarul obiectiv de 
investiţii: 
*Sistem canalizare pentru  Chiscani 
şi Vărsătura, jud. Brăila cu suma de 
3.600 mii lei. 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3234.  Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 18- Investiţii în sistem 
integrat de reabilitare a a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi uzate. 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
pentru următoarul obiectiv de 
investiţii: 
* Alimentare cu apă în sistem 
centralizat a satelor Siliştea şi 
Mărtaceşti, jud. Brăila cu suma de 
250 mii lei; 
 
Sursa de finanţare : 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
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Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3235.  Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 18- Investiţii în sistem 
integrat de reabilitare a a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi uzate. 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
pentru următoarul obiectiv de 
investiţii: 
* Canalizare în sistem centralizat în 
Mircea Vodă şi Deduleşti, jud. Brăila 
cu suma de 4.200 mii lei; 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3236.  Anexa nr. 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cod Obiectiv 18, FISA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/ 
CATEGORIEI DE INVESTITII 
SISTEM INTEGRAT DE 
REABILITARE A SISTEMELOR 
DE ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE PRECUM SI A 
STATIILOR DE TRATARE A 
APEI 
POTABILE SI A APEI UZATE - 
A 

Se propune alocarea a  150 mii lei 
pentru finalizarea sistemului de 
canalizare şi a staţiilor de epurare a 
apei în loc Poiana Codrului,  jud Satu 
Mare 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr. 3/15/29 
Autor: Deputat PNL Buda Viorel 
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3237.  Anexa nr. 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cod Obiectiv 16, FISA 
OBIECTIVULUI/ PROIECTULUI/ 
CATEGORIEI DE INVESTITII 
PROGRAM CONSTRUCTII SALI 
DE SPORT - B  

Se propune alocarea a  320 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor la sala de 
sport din com. Poiana Codrului, jud 
Satu Mare 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr. 3/15/29 
 
Autor: Deputat PNL Buda Viorel 
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3238.  Anexa nr. 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cod Obiectiv 23, FISA 
OBIECTIVULUI/ 
PROIECTULUI/CATEGORIEI DE 
INVESTITII PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE  

Se propune alocarea a  300 mii lei 
pentru reabilitarea căminelor 
culturale din localităţile Crucişor şi 
Poiana Codrului, com. Poiana 
Codrului, jud Satu Mare 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr. 3/15/29 
 
Autor: Deputat PNL Buda Viorel 
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Este necesară executarea lucrărilor 
de reparaţie pentru acest aşezământ 
pentru a nu se deteriora iremediabil.
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3239.  Anexa 3/15/29 sistem integrat de 
reabilitare, cod obiectiv 19  
 Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul : 
 
„Sistem pachetizat retele utilitati si 
brasamente   pentru alimentare cu 
apa, canalizare, ape menajere, 
canalizare ape pluviale, infrastructura 
strazi, trotuare, podete, rigole, piste 
biciclete, alimentare si distributie 
energie electrica, gaze  naturale, 
retele fibra optica pentru telefonie, 
radio, TV, cablu internet in 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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localitatea Prejmer, Lunca Calnicului 
si Stupini”, judeţul Braşov cu suma 
85.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Anexa 3/15/29 
bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL,  Gheorghe Gabor  
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare ale PNL 

principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3240.  Anexa 3/15/29 sistem integrat de 
reabilitare, cod obiectiv 19  
 Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul : 
„Proiectare statiede epurare in sistem 
modular şi executie”  in localitatea 
Prejmer, judeţul Braşov cu suma 
8.600 mii lei. 
Sursa de finanţare: Anexa 3/15/29 
bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL,  Gheorghe Gabor  
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare ale PNL 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3241.  Anexa nr. 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale �i 
Turismului, Cod Obiectiv 23, FISA 

Se propune alocarea a  800 mii lei 
pentru reabilitarea şi extinderea 
căminului cultural din com. Plopu, 

Este necesară executarea lucrărilor 
de reparaţie pentru acest aşezământ 
pentru a nu se deteriora iremediabil.

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
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OBIECTIVULUI/ 
PROIECTULUI/CATEGORIEI DE 
INVESTITII PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE 

jud. Prahova 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr. 3/15/29 
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senatul 
 

 
 

poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3242.  Anexa nr. 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale �i 
Turismului, Cod Obiectiv 23, FISA 
OBIECTIVULUI/ 
PROIECTULUI/CATEGORIEI DE 
INVESTITII PROGRAMUL 
CONSTRUIRE ASEZAMINTE 
CULTURALE 

Se propune alocarea a 200 mii lei 
pentru modernizarea şi împrejmuirea 
căminului cultural din com. Gornet-
Cricov, jud. Prahova 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr. 3/15/29 
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senatul 
 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3243.  Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Pentru acest obiectiv sunt necesare 
lucrări de extindere, astfel încât 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
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Turismului  
Cod obiectiv 23-Programul de 
construire aşezăminte culturale 

Turismului cu suma de 100 mii lei 
pentru lucrări de extindere  la 
Căminul Cultural din comuna 
Cîmpani, jud. Bihor. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL Nicolae Jolţa, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 

acest spaţiu să devină adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
acestei localităţi.  
 

dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3244.  Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 23-Programul de 
construire aşezăminte culturale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 150 mii lei 
pentru lucrări de extindere la 
Căminul Cultural din satul Fâneţe, 
com. Cîmpani, jud. Bihor. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL Nicolae Jolţa, 

Este nevoie de lucrări de extindere 
la acest obiectiv cultural pentru 
susţinerea vieţii artistice în satul 
românesc. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
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Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 

completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3245.  Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 23-Programul de 
construire aşezăminte culturale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 100 mii lei 
pentru reabilitarea Căminului 
Cultural din satul Valea de Sus, com 
Cîmpani, jud. Bihor. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL Nicolae Jolţa, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 

Se impun lucrări de reabilitare,  
pentru acest obiectiv, astfel încât 
acest spaţiu să devină adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
acestei localităţi.  
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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şi completările ulterioare. 
3246.  Anexa nr. 3/15/29 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 100 mii lei 
pentru reabilitarea Căminului 
Cultural din satul Hârseşti, com. 
Cîmpani, jud. Bihor. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL Nicolae Jolţa, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 

Se impun lucrări de reabilitare,  
pentru acest obiectiv, astfel încât 
acest spaţiu să devină adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
acestei localităţi.  
 

 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3247.  Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 23-Programul de 
construire aşezăminte culturale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 41,5 mii lei 
pentru reabilitare Cămin Cultural 
Albeşti, comuna Răbăgani, jud 
Bihor. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 

Se impun lucrări de reabilitare,  
pentru acest obiectiv, astfel încât 
acest spaţiu să devină adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
acestei localităţi.  
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
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Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL Nicolae Jolţa, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 

prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3248.  Anexa 3/15/29 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare 
precum si a statiilor de tratare  a 
apei potabile  si a apei uzate 

Se propune alocarea sumei de 150 
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului INFIINTARE RETEA 
PUBLICA DE ALIMENTARE CU 
APA,RETEA PUBLICA DE 
CANALIZARE SI STATIE DE 
EPURARE IN SATELE SIRETU SI 
SERBESTI, comuna Săuceşti, 
judeţul  Bacău 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Autori  
Deputat PNL Mihai Banu 
Deputat PNL Ionel Palăr 
Senator PNL Gabriel Berca 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

3249.  Anexa 3/15/29 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare 
precum si a statiilor de tratare  a 
apei potabile  si a apei uzate 

Se propune alocarea  sumei de 200 
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului ,,Reabilitare sistem apa 
si canal” in orasul Baile 
Govora,judeţul Valcea. 
 
Sursa  
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3250.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a  
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate  
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 
3.031.500 lei pentru obiectivul 
„Canalizare în sistem centralizat şi 
epurarea apelor uzate în comuna 
Polovragi”, jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 

Achitarea datoriilor la lucrările 
executate şi neachitate. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3251.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 16, 
Program construcţii săli sport 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 60.000 
lei pentru obiectivul „Sală sport 
Şcoala Scoarţa”, jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL – Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Buna desfăşurare a orelor de sport. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

3252.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 16, 
Program construcţii săli sport 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 
200.000 pentru obiectivul 
„Construcţie sală sport”, comuna 
Sejari, jud. Gorj 
 
Sursa de finanţare:  

Buna desfăşurare a orelor de sport. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
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Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Deputat PNL – Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

3253.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 16, 
Program construcţii săli sport 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 
.400.000 lei pentru obiectivul 
„Construcţie sală sport”, comuna 
Stăneşti, jud. Gorj. 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Deputat PNL – Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Buna desfăşurare a orelor de sport. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
2. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
3. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
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Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 
 

3254.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a  
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate  
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea cu suma de 
2.000.000 lei pentru obiectivul 
„Asigurare utilităţi apartamente 
ANL”, oraş Târgu-Cărbuneşti, jud. 
Gorj. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

 
 
 
Realizarea investiţiei deja aprobate 
de construire a 100 apartamente 
ANL necesită asigurarea utilităţilor 
în zona unde se construiesc acestea; 
conform studiului de fezabilitate 
întocmit valoarea acestora este de 
aproximativ 2.000.000 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3255.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a  
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate  
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea cu suma de 
520.000 lei pentru obiectivul „Staţie 
de tratare apă, oraşul Turceni”, jud. 
Gorj 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a 
mediului. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3256.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 18 – 
Sistem integrat de reabilitare a  
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate  
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea cu suma de 
1.267.805.978 lei pentru obiectivul 
„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare, a staţiilor de tratare a  
apei potabile şi staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile de până la 
50.000 de locuitori”, oraşul Turceni, 
jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a 
mediului. 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3257.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa3/15/29, Cod obiectiv 20, 
Bazine de înot 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 
7.560.000 lei pentru obiectivul 
„Bazin de înot, oraş Turceni”, jud. 
Gorj. 
 
Sursa de finanţare: 

 Îmbunătăţirea calităţii vieţii. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
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Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3258.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/29, Cod Obiectiv 23 

PROGRAMUL CONSTRUIRE 
ASEZAMINTE CULTURALE 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
1200 mii lei pentru obiectivul 
„Consolidare, extindere si 
modernizare Camin Cultural in 
localitatea Randunica”, jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 
 
Autori: deputat PNL Octavian Popa 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3259.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/29, Cod Obiectiv 795 

PROGRAMUL CONSTRUIRE 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
3000  mii lei pentru obiectivul 
„Construire Camin Cultural in 
localitatea Valea Teilor”, jud. Tulcea 
 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
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ASEZAMINTE CULTURALE - B Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 
Autori: deputat PNL Octavian Popa 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3260.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/29, Cod Obiectiv 795 

PROGRAMUL CONSTRUIRE 
ASEZAMINTE CULTURALE - B 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
752,12  mii lei pentru obiectivul 
„Construire Camin Cultural in 
localitatea Mircea Voda”, jud. Tulcea
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 
 
Autori: deputat PNL Octavian Popa 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3261.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/29, Cod Obiectiv 23 

PROGRAMUL CONSTRUIRE 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 20 
mii lei pentru obiectivul 
„Consolidare, extindere si 
modernizare Camin Cultural in 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
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ASEZAMINTE CULTURALE Comuna Turcoaia”, jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 
 
Autori: deputat PNL Octavian Popa 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3262.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 

Anexa 3/15/29, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 20   
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa 
a satelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
150 mii lei pentru obiectivul 
„Alimentare cu apa” Sat Caugagia, 
Comuna Baia, jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
2010, al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale 
 
Autori: deputat PNL Octavian Popa 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesara racordarea 
cetatenilor la reteaua de apa 
potabila. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
 

3263.  Anexa 3/15/29 cod obiectiv 18 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul  
 „Sistem de colectare şi transport a 
deşeurilor menajere pe raza 
comunelor Recea, Lisa, Voila, jud. 
Braşov”, cu suma de 800 mii lei. 
 
Iniţiatori, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Comuna Recea, Lisa si Voila au 
accesat impreuna un fond pe axa 
PHARE CES 2006, „Sistem de 
colectare şi transport a deşeurilor 
menajere pe raza comunelor Recea, 
Lisa, Voila, jud. Braşov”,  
cofinantarii pentru toate cele 3 
comune este de 800 000 lei. 
Mentionam ca Recea este leader de 
proiect. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3264.  Anexa 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 cod obiectiv 19 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Ilfov pentru 
obiectivul – Extindere reţea 
canalizare pentru localitatile comunei 
Afumaţi, cu suma de 1000 mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 

Investiţia este necesară pentru a se 
asigura continuarea dezvoltării 
infrastructrii locale din comuna 
Afumaţi în vederea dezvoltării sale 
din punct de vedere urbanistic.  
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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Iniţiatori: 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3265.  Anexa 3/15/29 Cod obiectiv 23 
Programul construire aşezămite 
culturale 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 1.200 
mii lei pentru finalizarea lucrărilor de 
reabilitarea căminului cultural din 
comuna Mihaeşti, judeţul Olt. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3266.  Anexa 3/15/29 Cod obiectiv 23 Poziţia 30 Olt Necesitatea existenţei unui spaţiu Se propune respingerea întrucât: 
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Programul construire aşezămite 
culturale 

Se propune alocarea sumei de 953 
mii lei pentru reabilitarea Casei de 
Cultură din oraşul Scorniceşti, 
judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
 

- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3267.  Anexa 3/15/29 Cod obiectiv 23 
Programul construire aşezămite 
culturale 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 1.000 
mii lei pentru finalizarea lucrărilor de 
modernizare a sălii destinate 
evenimentelor sociale din comuna 
Cilieni, judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
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Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3268.  Anexa 3/15/29 Cod obiectiv 795 
Programul construire aşezămite 
culturale 

Poziţia 30 Olt 
Se propunere alocarea sumei de 714 
mii lei pentru modernizarea 
căminului cultural din comuna 
Potcoava, judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3269.  Anexa 3/15/29 Cod obiectiv 795 
Programul construire aşezămite 
culturale 

Poziţia 31 Vâlcea 
Se propune alocarea sumei de 250 
mii lei pentru reabilitarea Căminului 
Cultural din comuna Alunu, judeţul 
Vâlcea. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Lucrarea se află în desfăşurare. 
Suma solicitată reprezintă valoarea 
de cofinanţare a Consiliului Local. 
Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3270.  Anexa 3/15/29 Cod obiectiv 795 
Programul construire aşezămite 
culturale 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru demararea lucrărilor de 
reabilitare a Căminului Cultural din 
comuna Drăghiceni, judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
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Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3271.  Anexa 3/15/29 Cod obiectiv 23 
Programul construire aşezămite 
culturale 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a Căminului Cultural din 
comuna Izvoarele, judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Investiţia este finanţată prin 
programul de “Construire 
aşezăminte culturale”. Suma 
solicitată reprezintă cofinanţarea 
Consiliului Local.  
Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3272.  Anexa 3/15/29 Cod obiectiv 795 
Programul construire aşezămite 
culturale 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 650 
mii lei pentru demararea lucrărilor de 
reabilitare la Căminul Cultural din 
comuna Scărişoara, judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
  

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3273.  Anexa 3/15/29 Cod obiectiv 795 
Programul construire aşezămite 
culturale 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 2.240 
mii lei pentru demararea lucrărilor de 
reparaţii capitale la Căminul Cultural 
din comuna Giuvărăşti, judeţul Olt 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
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Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

  unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3274.  Anexa 3/15/29 Cod obiectiv 19 
Sisteme integrate de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de  106 
mii lei pentru reabilitarea staţiei de 
epurare din oraşul Scorniceşti, 
judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori:  
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 

Asigurarea conditiilor necesare 
pentru dezvoltarea comunităţii. 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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PNL finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3275.  Anexa 3/15/29 Cod obiectiv 19 
Sisteme integrate de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 26.000 
mii lei pentru reabilitarea staţiei de 
epurare din oraşul Balş, judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori:  
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Asigurarea conditiilor necesare 
pentru dezvoltarea comunităţii. 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3276.  Anexa 3/15/29 Cod obiectiv 19 
Sisteme integrate de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 20.000 
mii lei pentru reabilitarea sistemului 
de alimentare cu apă din oraşul Balş, 
judeţul Olt 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autori:  
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesară 
reabilitarea sistemului de 
alimentare cu apă. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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PNL Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3277.  Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 23 - 
Programul Construire Asezăminte 
Culturale  
 
 

Se propune alocarea sumei de 1700 
mii lei pentru renovarea Căminului 
Cultural în comuna Munteni, Judeţul 
Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Clădirea se găseşte intr-o stare de 
uzură avansată . Vechimea clădirii  
impune reconsolidarea.  
-Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3278.  Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 23 - 
Programul Construire Asezăminte 
Culturale  

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 1500 mii lei, pentru căminul 
cultural, comuna Negrileşti, Judeţul 
Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Clădirea se găseşte intr-o stare de 
uzură avansată . Vechimea clădirii  
impune reconsolidarea. 
Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3279.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului , Anexa 3/15/29, cod de 
obiectiv 23 - Programul Construire 
Asezăminte Culturale  

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 500 mii lei pentru construcţia 
căminului cultural, Sat Odaia 
Manolache, comuna Vinatori,Judeţul 
Galaţi  
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii 
mentionate. 
De acest cămin cultural urmează să 
beneficieze intreaga comunitate 
locala. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3280.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului , Anexa 3/15/29, cod de 
obiectiv 23 - Programul Construire 
Asezăminte Culturale  

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 2000 mii lei, pentru realizare 
Centru Cultural, în comuna Cuza – 
Vodă, Judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 

Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii 
mentionate. 
De acest cămin cultural urmează să 
beneficieze intreaga comunitate 
locala. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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PNL de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3281.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului , Anexa 3/15/29, cod de 
obiectiv 23 - Programul Construire 
Asezăminte Culturale  

Se propune alocarea sumei de 800 
mii lei, pentru reabilitarea şi 
extinderea Căminului Cultural din 
comuna Nicoreşti, Judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Proiectul are realizat studiul de 
fezabilitate si expertiza tehnică. 
 
Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii 
mentionate. 
De acest cămin cultural urmează să 
beneficieze intreaga comunitate 
locala. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3282.  Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 23 - 
Programul Construire Asezăminte 
Culturale  
 

Se propune alocarea sumei de 650 
mii lei pentru proiectarea şi execuţia 
unui  Cămin Cultural în satul Traian, 
comuna Braniştea, judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 

Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii 
mentionate. De acest cămin cultural 
urmează să beneficieze intreaga 
comunitate locala. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3283.  Anexa 3/15/29 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare 
precum si a statiilor de tratare  a 
apei potabile  si a apei uzate 

Se propune alocarea sumei de 7.863 
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului „Canalizare ape 
menajere si statiede epurare 
localitatea Sercaia ”, comuna 
Sercaia, judeţul  Brasov 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
Iniţiatori, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 

în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3284.  Anexa 3/15/29 cod obiectiv 18 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul : 
Reţea de canalizare ape menajere şi 
Staţie de epurare în com. Şinca, 
respectiv satele Ohaba, Şinca Veche 
şi Valcea cu suma de de  300 mii lei. 
 
Sursa: bugetul alocat ministerului 
 

Investitia în  derulare pentru 
Înfiinţarea Reţelei de canalizare ape 
menajere şi Staţie de epurare în 
com. Şinca, respectiv satele Ohaba, 
Şinca Veche şi Valcea. Lucrarea nu 
mai  poate fi sustinuta din bugetul 
local al comunei Şinca. 
Finalizarea investiţiei este foarte 
importantă pentru locuitorii 
comunei Şinca. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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Iniţiatori, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL  

 repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3285.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentarea cu 
apă a satelor Nădăştia de Sus, 
Nădăştia de Jos şi Strei Săcel”, 
Oraşul Călan,   cu suma de 803,358 
mii lei  RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Turismului 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
Ministerul Turismului a fost 
defiinţat prin înfiinţarea 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

3286.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Pietruire drumuri 
comunale DC 121 Arănieşi, DC 
115A Ulm”, COMUNA CERBĂL,  
cu suma de 327.759 mii lei  RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Imbunatatirea conditiilor de trafic  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 
 

3287.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu apă 
în satele”, în satele Feregi şi Socet, 
COMUNA CERBĂL,   cu suma de 
271,797 mii lei  RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
 

3288.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
apă”, COMUNA CERTEJU DE 
SUS,   cu suma de 500,000 mii lei  
RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
 

3289.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
apă”, în satele Peştiana şi Densuş 
COMUNA Densuş,   cu suma de 
1.500 mii lei  RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
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3290.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si Turismului
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare drum 
comunal Hărău-Deva (DC 129)”, 
COMUNA HĂRĂU,   cu suma de 
1.575 mii lei  RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Public 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Imbunatatirea conditiilor de trafic  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 
 

3291.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul Se propune suplimentarea sumei Imbunatatirea conditiilor de trafic  Se propune respingerea 
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Dezvoltarii Regionale si Turismului prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Împietruire 
drumuri săteşti şi vicinale „ in satele 
Podele, Luncoiu de Sus, Luncoiu de 
Jos, Stejărel, Comuna Luncoiu de 
Sus, cu suma de 700 mii lei  RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

 amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 
 

3292.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu apă 

Necesitatea finalizarii retelei de apa 
si canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
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„ in satele Oraştioara de Sus, 
Ludeşti, Costeşti, Bucium, Comuna 
Oraştioara de Sus, cu suma de 1.000 
mii lei  RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

rural 
 

fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
 

3293.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu apă 
„ in satele Clopotiva şi Valea Dîlji, 
Comuna Râu de Mori, cu suma de 

Necesitatea finalizarii retelei de apa 
si canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
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2.000 mii lei  RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
 

3294.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Extindere reţele  
alimentare cu apă „ in satele Ostrovu 
Mic şi Ostrovu Mare, Comuna Râu 
de Mori, cu suma de 1.500 mii lei  
RON 

Necesitatea finalizarii retelei de apa 
si canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
 

3295.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Extindere reţele  
alimentare cu apă „ in satele Suseni, 
Brazi, Râu de Mori şi Ostrovel, 
Comuna Râu de Mori, cu suma de 
1.000 mii lei  RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Necesitatea finalizarii retelei de apa 
si canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
 

3296.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Împietruire 
drumuri săteşti şi vicinale „ in satele 
Podele, Luncoiu de Sus, Luncoiu de 
Jos, Stejărel, Comuna Luncoiu de 
Sus, cu suma de 700 mii lei  RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Imbunatatirea conditiilor de trafic  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 
 

3297.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu apă 
„ in satele Oraştioara de Sus, 
Ludeşti, Costeşti, Bucium, Comuna 
Oraştioara de Sus, cu suma de 1.000 
mii lei  RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 

Necesitatea finalizarii retelei de apa 
si canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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 Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
 

3298.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu apă 
„ in satele Clopotiva şi Valea Dîlji, 
Comuna Râu de Mori, cu suma de 
2.000 mii lei  RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Necesitatea finalizarii retelei de apa 
si canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
 

3299.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Extindere reţele 
alimentare cu apă „ in satele Ostrovu 
Mic şi Ostrovu Mare, Comuna Râu 
de Mori, cu suma de 1.500 mii lei  
RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Necesitatea finalizarii retelei de apa 
si canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
 

3300.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Extindere reţele 
alimentare cu apă „ in satele Suseni, 
Brazi, Râu de Mori şi Ostrovel, 
Comuna Râu de Mori, cu suma de 
1.000 mii lei  RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Necesitatea finalizarii retelei de apa 
si canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 
 

3301.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Reabilitarea şi 
modernizarea staţiei de epurare 
pentru ape uzate menajere „ in satul 
Teliucu Inferior, Comuna Teliucu 
Inferior, cu suma de 2.018,618 mii 
lei  RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Necesitatea finalizarii retelei de apa 
si canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3302.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Reabilitare retele 
apa- str Victoriei - lucrari  
suplimentare „ mun.Lupeni  cu suma 
de  6.222  mii lei  RON 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Public 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3303.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Alimentare cu apa in zonele rurale 
si locuinte sociale „ in satele : 
Densus, Stei, Hatagel, Pesteana si 
Pestenita comuna Densus, cu suma 
de  42.07 mii lei  RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 

3304.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Alimentare cu apa „ in satele Socet 
si  Feregi comuna Cerbal., cu suma 
de 36, 4735 mii lei  RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 
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Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

3305.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Alimentare cu apa „ in satele Riu de 
Mori. Suseni  Brazi, Ostrovel 
comuna Riu de Mori, cu suma de 
215 mii lei  RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 

3306.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Alimentare cu apa „ in satele Dancu 
Mare. Dancu Mic, Martinesti, 
Tamasasa   comuna Martinesti, cu 
suma de  438, 95475 mii lei  RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 
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Grup Parlamentar PNL 
 

3307.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Alimentare cu apa „ in satul  Vata 
de Jos comuna Martinesti, cu suma 
de  17,28905 mii lei  RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 

3308.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Alimentare cu apa „ in satul  Lesnic 
comuna, Vetel cu suma de  500mii 
lei  RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 

3309.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
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energie electrica" aferenta lucrarii 
"Alimentare cu apa „ in satul Batrina 
comuna Batrina, cu suma de  343 mii 
lei  RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

fi avută în vedere.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 

3310.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Alimentare cu apa „ in satul Ohaba 
Streiului,  Calan cu suma de  
163,533 mii lei  RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 

3311.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Alimentare cu apa „ in satul Stanija,  
comuna Buces cu suma de   5 000  
mii lei  RON 
 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

categorii de lucrări. 

3312.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Alimentare cu apa „ in satul Tebea,  
comuna Baia de Cris  cu suma de  
5800  mii lei  RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 

3313.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Alimentare cu apa „ in satul Briznic,  
comuna Ilia  cu suma de   97,0295 
mii lei  RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 
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3314.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si Turismului
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Alimentare cu apa „ in satul 
Sacamas   comuna Ilia  cu suma de 
248,448  mii lei  RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 

3315.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Alimentare cu apa „ in satele 
Clopotiva, Valea Diljii  comuna Riu 
de Mori cu suma de 297, 7753 mii lei  
RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 

3316.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
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energie electrica" aferenta lucrarii 
"Alimentare cu apa „ in satul 
Manerau comuna Pestisu Mic cu 
suma de 1.033,19034 mii lei  RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

fi avută în vedere.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 

3317.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Alimentare cu apa „ in satul Sohodd 
comuna Lelese  cu suma de 611, 
73947 mii lei  RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 

3318.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Alimentare cu apa „ in satul Tetiucu 
Interior comuna Tetiucu Interior cu 
suma de 794,97742 mii lei  RON 
 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

categorii de lucrări. 

3319.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrica" aferenta lucrarii 
"Alimentare cu apa „ in satul Totia  
comuna Baacia cu suma de 550 mii 
lei  RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 

3320.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru reabilitarea 
sistemului de alimentare cu apă 
pentru oraşul Haţeg cu suma de 500 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Turismului 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
Ministerul Turismului a fost 
defiinţat prin înfiinţarea 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

3321.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Alimentare cu apa a  satelor 
Nădăştia de Jos , Nădăştia de Sus şi 
Strei Săcel  cu suma de 803,358 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

3322.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Sistem canalizare  şi  staţie 
epurare ape menajere uzate în satul 
Strei cu suma de 2728,59 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Imbunatatirea calitatii locuirii 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3323.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul Se propune suplimentarea sumei Imbunatatirea calitatii locuirii Se propune respingerea întrucât: 
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Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru: Sistem canalizare  şi  staţie 
epurare ape menajere uzate în satul 
Batiz cu suma de 3894,87 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

 - Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3324.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Sistem canalizare  şi  staţie 
epurare ape menajere uzate în oras 
Hateg cu suma de 1100 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Imbunatatirea calitatii locuirii 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3325.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Alimentare cu apa potabila,  
în satul  în satul Valea Sângeorgiului 
cu suma de 1464,31 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Imbunatatirea calitatii locuirii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

3326.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Alimentare cu apa potabila,   
în satul  în satul Ohaba Streiului cu 
suma de 700,58 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 

Imbunatatirea calitatii locuirii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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Grup Parlamentar PNL 
 

local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

3327.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Alimentare cu apa potabilă ,  
în satele Sîntămaria de Piatră, 
Călanul Mic şi Sâncrai cu suma de 
2430,55 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Imbunatatirea calitatii locuirii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei. 

3328.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Sala de sport”, 
Oraş Haţeg,   cu suma de 525,000  
mii lei   
 
Sursa de finanţare: Consiliului 
Superior al Magistraturii 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea crearii de conditii de 
agrement  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
3. Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
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principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
4. Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

3329.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Amenajari exterioare  blocul 
21 strada Independentei cu suma de 
550 mii lei 
 
Sursă finanţare: Bugetul Inalttei 
Curti de Casatie 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii şi 
redcerea costurilor cu energia 
termică 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

3330.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Reabilitare retele 
termice exterioare si instalatii de 
incalzire spitalul judetean Deva „ cu 
suma de 43.20 mii lei  RON 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
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Prezidenţiale 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

3331.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Studiu privind 
oportunitatea si necesitatea racordarii 
sistemelor de alimentare cu energie 
termica produsa centralizat din 
localitatile Deva, Calan.Hunedoara si 
Simeria a SC Eiectrocentrale SA 
Deva „ cu suma de 3. 590 mii lei  
RON 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

 Imbunatatirea conditiilor de locuire
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 

3332.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Realizare aeroport 
Deva-Saulesti „ cu suma de  462 12  
mii lei  RON 
 
Sursa: Serviciului de Transmisiuni 
Speciale 

Necesitatea constructiei unui nod 
de trafic aerian in Regiunea de 
dezvoltare 5 Vest 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
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Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

categorii de lucrări. 

3333.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Modernizare staţii epurare 
ape menajere uzate ON şi OV Călan 
cu suma de 8927,87  mii lei 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3334.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru construcţie bloc 
ANL oraş Haţeg conform contract nr. 
13935/14.11.2007 cu suma de 230 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Serviciului de 
Transmisiuni Speciale 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea realizării obiectivului 
de investiţii datorită lipsei de 
locuinţe la nivel local 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3335.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Bransamente electrice  blocul 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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21 strada Independentei din oraşul 
Călan cu suma de 80,250 mii lei 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

 1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 

3336.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Lucrari de 
introducere apa si retea canalizare 
Calea motilor, localitatea Criscior, 
comuna Criscior - 400.000 RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3337.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Lucrari de 
introducere apa si retea canalizare 
localitatea Tustea, comuna General 
Berthelot – 450.000 RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Serviciului de Transmisiuni Speciale 
 
Initiator 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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Grup Parlamentar PNL Senat finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3338.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Lucrari de 
reabilitare DC 85 (DN 68 – 
Clopotiva), comuna Sarmizegetusa – 
310.00 RON 
 
Sursa finantare: Bugetul Serviciului 
de Transmisiuni Speciale 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Imbunatarire cale acces 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei. 
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3339.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul “Lucrari de 
alimentare cu apa pentru localitatile 
Uroi si Carpinis, orasul Simeria – 
700.000 RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Afacerilor Externe 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

3340.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Alimentare apa 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
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potabila Calanul Mic, Sancrai si 
Santamaria de Piatra », sate 
apartinatoare orasului Calan – 
4200000 RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

rural 
 
 

fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

3341.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Reabilitare Drum 
Comunal Calan – Nadastia de 
Susu », Orasul Calan – 1600000 
RON 

Imbunatatire calitatea locuirii 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Sursa financiara: Bugetul 
Ministerului Public 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3342.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Modernizare 
piata agroalimentara » Oras Calan – 
600000 RON 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 
 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 
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Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

3343.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Amenajare zona 
rezidentiala Orasul Vechi » Oras 
Calan – 1200000 RON 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
si dezvoltarea turismului local 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 

3344.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Reabilitare 
termica blocuri locuinte (22 de 
blocuri) », Oras Calan – 1000000 
RON 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

3345.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Reabilitare Drum 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
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Comunal Branisca – Rovina » Com. 
Branisca – 1800000 RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

 fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3346.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Recau si 
extindere reta apa potabila in loc 
Cerbal » Com. Cerbal – 710000 Ron 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului de Externe 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

3347.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Modernizare DC 
115B, 5,8 km » Com. Cerbal – 
3600000 RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului
 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3348.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Modificare retea 
alimentare apa potabila in sat 
Poientita Tomii » Com. Cerbal – 
130000 RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Serviciului de Transmisiuni Speciale 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

3349.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Realizare retea 
apa potabila din cea de-a doua sursa 
de alimentare a comunei Teliucu 
Inferior (Lac Cincis) »  Com. Teliucu 
Inferior – 500000 RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatul General al Guvernului 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

3350.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Retea alimentare 
apa potabila si canalizare in satele 
Vadu, Barastii Hategului, Sacel si 
Sanpetru » Com. Santamarie Orlea –  
4300000 RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3351.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Anvelopare 5 
blocuri satu Baru, comuna Baru – 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
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1.500.000 RON 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

3352.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Modernizare DC 
168 A, satul Visca, comuna Vorta – 
500.000 RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3353.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Alimentare cu 
apa in localitatea Tebea » comuna 
Baia de Cris - 5.700.000 RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

3354.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Modernizare 
drum comunal DC 18, localitatile 
Bucuresci. Sesuri » - 250.000 RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3355.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 5, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Alimentare cu 
apa in localitatile Orastioara de Sus, 
Bucium, Ludestii de Sus, Costesti, 
comuna Orastioara de Sus – 
2.609.000 RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Public 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 
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3356.  Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Pietruire drum de 
pamant din DJ 705, Almasu mic de 
munte – Valisoara, km 0+000 – km 
3+000 si modernizare » - 700.000 
RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3357.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Oraş Făget - reabilitare termică – 
bloc de locuinţe sociale  (str. 
Lugojului, nr. 25, 72), bloc ANL (str. 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
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D. Gladnei, nr. 1) - Cap. 7001 / titlul 
6 / grupa 51 / articol 01 / alin. 32. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat PSD Dorel Covaci 

finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”      
2. Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

3358.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Oraş Făget - Construcţie Bloc ANL 
(str. Stadionului, nr. 1 bis)- Cap. 
7001 / titlul 6 / articol 02 / alin. 04. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat PSD Dorel Covaci 

Atragerea tineretului în zonă, 
satisfacerea unui număr de 815 
cereri 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2850 -

Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3359.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Oraş Făget - construcţii de locuinţe 
pentru tineri Cap. 7001 / titlul 6 / 
articol 02 / alin. 04. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat PSD Dorel Covaci 

Atragerea tineretului în zonă, 
satisfacerea unui număr de 815 
cereri 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3360.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Oraş Făget - modernizarea 
drumurilor, şanţurilor, podeţe şi 
trotuare în Făget şi localităţile 
aparţinătoare: Temereşti, Băteşti, 
Brăneşti, Jupâneşti, Bichigi, 
Povergina, Bunea Mare, Colonia 
Mică, Beghei- Cap. 7001 / titlul 6 / 
articol 02 / alin. 03. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat PSD Dorel Covaci 

Modernizarea infrastructurii rutiere 
şi rezolvarea scurgerii apelor 
pluviale, eliminare inundaţii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”       
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3361.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Oraş Buziaş - modernizări străzi – 
asfaltare (borduri) şi modernizări alei 
pietonale, parc – trotuare, Cap. 7001 
/ titlul 6 / articol 02 / alin. 03. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat PSD Dorel Covaci 

Modernizarea infrastructurii rutiere 
şi rezolvarea scurgerii apelor 
pluviale, eliminare inundaţii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
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aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”       
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3362.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Oraş Buziaş - introducere apă şi 
canal în satele Bacova şi Silagiu -  
Cap. 7001 / titlul 6 / articol 02 / alin. 
20. 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2853 -

 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat PSD Dorel Covaci 

prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”       
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 
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3363.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Oraş Buziaş – modernizări străzi – 
asfaltare (borduri) şi modernizări alei 
pietonale, parc – trotuare - Cap. 7001 
/ titlul 6 / articol 02 / alin. 03. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat PSD Dorel Covaci 

Modernizarea infrastructurii rutiere 
şi rezolvarea scurgerii apelor 
pluviale, eliminare inundaţii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”       
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3364.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Oraş Buziaş – amenajări hidrotehnice 
intravilan - Cap 7001, subcapitol 05 / 
grupa 02 / titlul 17 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat PSD Dorel Covaci 

Punerea în circuitul intravilan a 
unor terenuri neconforme 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”       
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 

3365.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Oraş Buziaş – proiect parc şi 
colonada, Cap 7001, subcapitol 50 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat PSD Dorel Covaci 

Recuperarea prestigiului de altădată 
al staţiunii turistice Buziaş 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”       
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
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sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 

3366.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Oraş Făget – Introducere sistem apă 
canal şi staţie epurare în localităţile 
aparţinătoare Făgetului: Temereşti, 
Băteşti, Brăneşti, Jupâneşti, Bichigi, 
Povergina, Bunea Mare, Colonia 
Mică, Beghei, Cap. 7001 / titlul 6 / 
articol 02 / alin. 20. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat PSD Dorel Covaci 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de tratare a apei potabile şi a 
apei uzate”, unde cheltuielile 
sunt cuprinse în sumă globală, 
sumă ce se detaliază prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 
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3367.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Comuna Margina, Înfiinţare parcuri, 
Cap 7001, subcapitol 50 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat PSD Dorel Covaci 

Asigurarea spaţiului verde, cu scop 
recreativ şi ecologizant, într-o zonă 
intens poluată 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”       
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. 

3368.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune alocarea sumei de 400 
mii lei la cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03, necesară cofinanţării 
următorului obiectiv de investiţii : 
„Modernizarea DC 50 Grajduri – 
Carbunari, comuna Grajduri, jud. 
Iaşi” 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Autori: deputat PNL Relu Fenechiu,  

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare:  
Se alocă din suma prevazută în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3369.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune alocarea sumei de 4055 
mii lei la cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03, necesară realizării lucrărilor 
de asfaltare a drumurilor săteşti şi a 
DC 20A, comuna Holboca, jud. Iaşi. 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autori: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Suma solicitată este destinată 
achitării datoriilor restante către 
executantul lucrărilor. 
 
Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3370.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune alocarea sumei de 2700 
mii lei la cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03, pentru realizarea obiectivului 
de investiţii „Modernizare DC49 
Schit Hadambu – Ursita -  
Mironeasa (achizitionare utilaje si 
echipamente pentru servicii publice) 
– FEADR, comuna Mironeasa, jud. 
Iaşi”. 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasat 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autori: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Suma solicitată este destinată 
achitării datoriilor restante către 
executantul lucrărilor. 
 
Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3371.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune alocarea sumei de 900 
mii lei la cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 20, Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor, pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
"Sistem integrat de apa, canalizare si 
statie de epurare a apelor uzate în 
comuna Mironeasa, jud. Iaşi”. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autori: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Suma reprezintă totalul dintre 
datoriile către executantul lucrării şi 
necesarul pentru finalizarea 
investiţiei, realizată prin 
cofinanţare.. 
 
Din valoarea contractului de 
lucrări, restul de executat este de 
700 mii lei (necesarul pentru 
cofinanţare) iar în prezent sunt 
datorii către executantul lucrării de 
200 mii lei. 
 
Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale. Dat fiind importanţa vitală 
pe care o are apa este imperios 
necesar introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a staţiilor 
de tratare a apei potabile şi a 
apei uzate”, unde cheltuielile 
sunt cuprinse în sumă globală, 
sumă ce se detaliază prin liste 
separate de către ordonatorul 
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principal de credite. 
3372.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului
Se propune alocarea sumei de 3000 
mii lei la cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03, necesară realizării 
următorului obiectiv de investiţii : 
„Modernizarea DC49 B-C-D 
Mironeasa – Ipatele, comuna 
Mironeasa, jud. Iaşi”. 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasat. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autori: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3373.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune alocarea sumei de 2060 
mii lei la cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 20, Subprogramul privind 

Suma reprezintă totalul dintre 
datoriile către executantul lucrării şi 
necesarul pentru finalizarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
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alimentarea cu apa a satelor, pentru 
obiectivul de investiţii "Alimentare 
cu apa în sistem centralizat, comuna 
Rediu, jud. Iaşi". 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autori: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

investiţiei. 
 
Din valoarea contractului de 
lucrări, restul de executat este de 
1400 mii lei, necesarul pentru 
cofinanţare este de 60 mii lei, iar în 
prezent sunt datorii către 
executantul lucrării de 600 mii lei. 
 
Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale. Având în vedere 
importanţa vitală pe care o are apa 
este imperios necesar introducerea 
unui sistem de alimentare cu apă  
potabilă. 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

3374.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei la cap 5001, grupa 51, art 02, alin 
03 Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea,modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasat, pentru pietruirea drumurilor 
săteşti din comuna Scheia, jud. Iaşi”. 

Suma solicitată este destinată 
achitării datoriilor restante către 
executantul lucrărilor. 
 
Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autori: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 

local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3375.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune alocarea sumei de 2300 
mii lei la cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03 Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea,modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasat, pentru finalizarea 
lucrărilor de modernizare a DC 70, 
comuna Scheia, jud. Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în bugetul 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autori: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3376.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune alocarea sumei de 170 
mii lei la cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03 Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea,modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasat, pentru efectuarea 
lucrărilor la obiectivul de investiţii 
„Reparatii capitale şoseaua de 
centură, comuna Tomeşti, jud. Iaşi”.  
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Suma solicitată este destinată 
achitării datoriilor restante către 
executantul lucrărilor. 
 
Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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Autori: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3377.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune alocarea sumei de 1100 
mii lei la cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03 Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea,modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasat, pentru realizarea 
lucrărilor de reparaţii capitale la 
drumurile comunale şi săteşti din  
comuna Tomeşti, jud. Iaşi”.  
 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autori: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  

Suma solicitată este destinată 
achitării datoriilor restante către 
executantul lucrărilor. 
 
Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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Partidului Naţional Liberal acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3378.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei la cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03 Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea,modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasat, pentru realizarea 
programului de reparaţii capitale 
drumuri comunale şi săteşti, comuna 
Tomeşti, jud. Iaşi. 
 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autori: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Suma solicitată este destinată 
achitării datoriilor restante către 
executantul lucrărilor. 
 
Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3379.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune alocarea sumei de 1000 
mii lei la cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 20, Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor, pentru 
lucrari de extindere a retelei 
alimentare cu apa în   comuna 
Tomeşti, jud. Iaşi”. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autori: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Suma reprezintă datoriile către 
executantul lucrării  
 
Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale. Având în vedere 
importanţa vitală pe care o are apa 
este imperios necesar introducerea 
unui sistem de alimentare cu apă  
potabilă. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
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suma de 321,0 mil lei 

3380.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei la cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03, Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea,modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasat, pentru asfaltarea DC 17 
Rediu – Albei, comuna Aroneanu, 
jud. Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autori: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Suma solicitată este destinată 
achitării datoriilor restante către 
executantul lucrărilor. 
 
Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3381.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune alocarea sumei de 1500 
mii lei la cap 5001, grupa 51, art 02, 

Suma solicitată reprezintă necesarul 
pentru cofinanţarea proiectului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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alin 20, Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor, pentru 
realizarea următorului obiectiv de 
investiţii: "Sistem centralizat de 
canalizare a satelor Aroneanu, 
Dorobant si Sorogari, comuna 
Aroneanu, jud. Iaşi” 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autori: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

 
Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale. Având în vedere 
importanţa vitală pe care o are apa 
este imperios necesar introducerea 
unui sistem de alimentare cu apă  
potabilă. 
 
 

1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 100,0 mil lei 

3382.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune alocarea sumei de  46 
mii lei la cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03, Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea,modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasat, pentru realizarea 

Suma solicitată este destinată 
achitării datoriilor restante către 
executantul lucrărilor. 
 
Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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următorului obiectiv de investiţii: 
„Reparaţii asfaltice / drumuri 
modernizate, comuna Barnova, jud. 
Iaşi” 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autori: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3383.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune alocarea sumei de  159 
mii lei la cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03, Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea,modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasat, pentru realizarea 
următorului obiectiv de investiţii: 
„Modernizare drumuri comunale, 
comuna Bârnova, jud. Iaşi” 
 

Suma solicitată este destinată 
achitării datoriilor restante către 
executantul lucrărilor. 
 
Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autori: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

publice. 
 
 

bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3384.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune alocarea sumei de  165 
mii lei la cap 5001, grupa 51, art 02, 
alin 03, Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea,modernizarea 
si/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasat, pentru realizarea 
obiectivului de investiţii „Pietruirea 
drumurilor săteşti, comuna Ciurea, 
jud. Iaşi”. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Suma solicitată este destinată 
achitării datoriilor restante către 
executantul lucrărilor. 
 
Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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Autori: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3385.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune alocarea sumei de  150 
mii lei pentru fiinalizarea 
construcţiei Căminului Cultural din 
comuna Scânteia, jud. Iaşi"  
Cod obiectiv 23 Programul 
construire aşezămite culturale 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autori: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Lucrarea se află în curs de execuţie, 
finalizarea investiţiei este necesară 
pentru existenţa unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
localităţii.  
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
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publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„PROGRAMUL CONSTRUIRE 
ASEZAMINTE CULTURALE” 
unde cheltuielile sunt cuprinse în 
sumă globală, sumă ce se 
detaliază prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

3386.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune alocarea sumei de  2.000 
mii lei din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03 pentru obiectivul 
„Modernizare străzi, reparare 
trotuare şi instalare semafoare în 
Municipiul Paşcani, judeţul Iaşi”.  
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autori: deputat PNL Relu Fenechiu,  
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Lucrarea se află în curs de execuţie, 
finalizarea investiţiei este necesară 
pentru existenţa unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
localităţii.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3387.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune alocarea sumei de 710  
mii lei, pentru finalizarea lucrărilor 
de execuţie la Căminul Cultural din 
Comuna Dobrovăţ, jud. Iaşi. 
Cod obiectiv 23  
Programul construire aşezămite 
culturale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: deputat Relu Fenechiu, 
senator Varujan Vosganian 
Grupurile parlamentare reunite ale 
Partidului Naţional Liberal 

Suma reprezintă totalul dintre 
datoriile către executantul lucrării şi 
necesarul pentru finalizarea 
investiţiei. 
 
Din valoarea contractului de 
lucrări, restul de executat este de 
650 mii lei iar în prezent sunt 
datorii către executantul lucrării de 
60 mii lei.  
 
Lucrarea se află în curs de execuţie, 
finalizarea investiţiei este necesară 
pentru existenţa unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
localităţii.  
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„PROGRAMUL CONSTRUIRE 
ASEZAMINTE CULTURALE” 
unde cheltuielile sunt cuprinse în 
sumă globală, sumă ce se 
detaliază prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

3388.  Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea cu suma 
de 5.000 mii lei. 
Reţea de canalizare şi staţie de 

Studiul de fezabilitate este depus şi 
achitat. 
Comuna Botiza este o zonă 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
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epurare pe raza comunei Botiza 
 
Sursa de finanţare: 
 
Autori: Pavel Hoj- deputat PNL, 
Vasile Berci-deputat PNL, Liviu 
Titus Pasca-senator PNL 

agroturistică. României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3389.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 1000 
mii lei pentru Proiect „ Studiul de 
solutii ptr, iluminat public in zona 
str. Stefan cel mare si str. Moldovei, 
Oras Pascani, jud. Iasi 
 

Surse de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 
Initiator:  
Senator Florin Constantinescu 
Grup PSD+PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

3390.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  

Se propune alocarea sumei de 7350 
mii lei pentru asfaltare DJ 208i, 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2876 -

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

(Blagesti – Gura Badilitei– Crivesti – 
Vanatori) 15,5 Km 
-Proiect tehnic – 15,5 Km 
- executie partiala , tronsonul 
Crivesti – Gura Badilitei , de 5 Km , 
jud. Iasi 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 
Initiator:  
Senator Florin Constantinescu 
Grup PSD+PC 

si 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 

1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 

3391.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 7350 
mii lei pentru asfaltare DJ 281 
(Scobinti – Fetesti – Sticlaria – 
Siretel – Lespezi) 7.8 Km, jud. Iasi 
 

Surse de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 
Initiator:  
Senator Florin Constantinescu 
Grup PSD+PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

3392.   
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
 
Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 7350 
mii lei pentru Asfaltare DJ 282 B 
(Sipote – Plugari)14 Km, jud. Iasi 
 

 
Surse de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 
Initiator:  
Senator Florin Constantinescu 
Grup PSD+PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

3393.   
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
 
 Anexa 3/15/02, cap 5001 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural 

Se propune alocarea sumei de 7350 
mii lei pentru Asfaltare DJ 282 F 
(Vladeni- Andrieseni )  
11,7 Km, jud. Iasi 
 

Surse de finanţare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 
Initiator:  
Senator Florin Constantinescu 
Grup PSD+PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

3394.  Ministerul  Dezvoltării regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02   

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2010 astfel : 

- pentru asfaltarea drumurilor 
comunale din , com Popeşti 

Suma este necesară pentru lucrările 
de asfaltare a actualului drum 
comunal 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
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jud.Bihor, cu suma de 200  
mii lei. la Capitolul 5001, 
Titlul VI, alin.03 
Subprogramul privind 
pietrirea,reabilitarea,moderni
zarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Adrian Merka 
 

 
 
 
 

potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

3395.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 

Turismului 

Se solicita defalcarea pe judete a 
sumelor prevăzută în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului pentru 
Subprogramul pietruirea 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasificate.  
 
Sursa de Finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

 
Autori: Deputat PSD Viorel Ştefan 
+ Grupul Parlamentar PSD + PC 

Stabilirea prin Legea Bugetului 
de Stat a sumelor aferente 
Subprogramului pietruirea 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasificate pentru fiecare judet în 
parte, elimină riscul unor alocări 
mai puţin transparente.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

1. Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 

pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 

asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi 

alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a 

Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 

repartizeaza pe judete suma 
prevazută pentru realizarea 

Programului pe care o 
comunica consiliilor 

judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa 

consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 

stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii 

Regionale si Turismului 
listele cuprinzand obiectivele 

incadrate in prevederile 
programului si nivelurile 
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valorice ale acestora. 
 
 
 
 
 
 

3396.  Ministerul  Dezvoltării regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02   

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2010 astfel : 

- pentru asfaltarea drumurilor 
comunale din , com Derna 
sat Sacalasău Nou jud.Bihor, 
cu suma de 200  mii lei. la 
Capitolul 5001, Titlul VI, 
alin.03 Subprogramul privind 
pietrirea,reabilitarea,moderni
zarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Adrian Merka 
 

Suma este necesară pentru lucrările 
de asfaltare a actualului drum 
comunal 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.      
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2884 -

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 321,0 mil lei 
 

 
 



 
               ANEXA NR.2  

          
                            ORDONATOR 3/16-3/19 

 
 

AMENDAMENTE RESPINSE  
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

1.  Anexa nr.3/16 Ministerul 
Finanţelor Publice 

Se propune asigurarea sumelor 
necesare pentru garantarea ,de la 
bugetul de stat , a imprumuturilor pe 
care autoritatile locale le vor face 
pentru co-finantarea proiectelor ce 
vor fi realizate prin fonduri europene 
nerambursabile. 
 
Sursa de Finantare: bugetul de stat 
  
Autor: Deputat  Luminita Iordache şi 
Grupul Parlamentar PSD 

Fara acest ajutor proiectele nu pot 
primi finantare si nu sunt eligibile 

Amendamentul este formulat 
eronat, sumele necesare pentru 
garantarea  de la bugetul de stat , 
a imprumuturilor pe care 
autoritatile locale le vor face 
pentru co-finantarea proiectelor 
ce vor fi realizate prin fonduri 
europene nerambursabile nu sunt 
cuprinse in Anexa nr.3/16. 
 

2.     Anexa nr.3/17 – Ministerul 
Justiţiei 
 

Se propune suplimentarea cu 5.000 
mii lei a bugetului Ministerului 
Justiţiei pentru construirea Palatului 
de Justiţie al judeţului Vrancea. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01. 
 
Autori: Comisia juridică a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia juridică a 
Senatului si deputaţii Cristian Sorin 
Dumitrescu, Angel Tîlvar, Nicolae 
Ciprian Nica şi senator Miron Tudor 
Mitrea. 

Motivare: 
Actualul sediu al Tribunalului 
Vrancea şi al Judecătoriei Focşani 
este o clădire de patrimoniu care se 
află încadrată în clasa 1 de risc 
seismic şi, conform raportului 
expertului tehnic atestat, trebuie 
consolidată în regim de urgenţă 
deoarece, în acest moment, este în 
pericol de prăbuşire. Totodată, 
clădirea în care îşi desfăşoară 
activitatea Parchetele de pe lângă 
Tribunalul Vrancea şi Judecătoria 
Focşani este subiectul unui proces 
de revendicare. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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În sediul Palatului de Justiţie îşi vor 
desfăşura activitatea Tribunalul 
Vrancea, Judecătoria Focşani şi 
Parchetele de pe lângă Tribunalul 
Vrancea şi Judecătoria Focşani. 
 

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art. 43 al  Legii 
finantelor publice,  nr.500/2002, 
cu modificarile ulterioare. 
 

3.  Anexa nr.3/17 – Ministerul Justiţiei 
Capitol 6101/ Subcapitol 07  

Se propune alocarea sumei de 1.000 
mii lei pentru Penitenciarul de femei 
Târgşor in vederea executării 
lucrărilor pentru forarea unui put de 
apa, alimentare apa si staţie de 
epurare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Comisia juridică a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia juridică a 
Senatului si Senator Sorin Serioja 
Chivu - independent 

Necesitatea creării reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de locuire din 
Penitenciarul de femei Târgşor. 
 

Se propune  respingerea 
amendamentului întrucât:  
- responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 
-sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vederea deoarece 
sumele stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Administraţiei 
Prezindenţiale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
 Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat că 
amendamentul nu se justifică 
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întrucât sursele indicate de 
autorul amendamentului nu sunt 
sustenabile. 

4.  Anexa nr. 3/17/02 
Ministerul Justiţiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Justiţiei, cu suma de 
800 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului de investiţii „Reparaţii 
capitale la sediul Judecătoriei Gura 
Humorului.”  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului. 
 
    Autor: Comisia juridică a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
juridică a Senatului si deputat Dan 
Gabriel Gospodaru – PD-L 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece clădirea 
judecătoriei este foarte veche şi nu 
mai sunt asigurate condiţiile de 
securitate pentru personal şi pentru 
justiţiabili; sunt necesare lucrări 
urgente pentru înlocuirea 
acoperişului şi reabilitarea faţadei 
clădirii. Au fost parcurse toate 
etapele de proiectare şi sunt 
necesare fonduri pentru începerea 
lucrărilor de execuţie. 
  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
- Cheltuielile pentru reparaţii 
capitale se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii, fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria „e) alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

5.  Anexa nr.3/17/02 Ministerul 
Justiţiei 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Justiţiei, anexa 3/25/02, 
cu suma de 150 mii  lei pentru 
reamenajarea Penitenciarului de 
Minori şi Tineri Craiova, jud. Dolj. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

Este necesară îmbunătăţirea 
normelor de viaţă a minorilor şi 
tinerilor privaţi de libertate. 
Se are în vedere reamenajarea unui 
număr de 22 camere de detenţie 
(băi, paturi, pardoseli, sală de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
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al Guvernului. 
 
Autor: Comisia juridică a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia juridică a 
Senatului si deputat  Lubanovici 
Mircea -  PD-L 

reeducare. 
 

Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite. 
- Cheltuielile pentru reamenajări 
capitale se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii, fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria „e) alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

6.  Anexa nr.3/17/02 Ministerul 
Justiţiei 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Justiţiei, anexa 3/25/02, 
cu suma de 150 mii  lei pentru 
reamenajarea Penitenciarului de 
maximă siguranţă Botoşani. jud. 
Botoşani. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

Este necesară îmbunătăţirea 
condiţiilor de deţinere din cadrul 
secţiilor 3 şi 4 precum si 
amenajarea si dotarea camerelor 
unde sunt minori. Reamenajarea  
spaţiului destinat activităţilor de 
reintegrare socială.  
Dotarea cabinetului medical cu o 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 5 -

al Guvernului. 
 
Autor: Comisia juridică a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia juridică a 
Senatului si deputat  Lubanovici 
Mircea -  PD-L 

trusă de prim-ajutor care este foarte 
necesară deoarece distanta pana la 
cel mai apropiat spital este de 5 km. 
 

potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
- Cheltuielile pentru reamenajări 
capitale se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii, fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria „e) alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

7.  Anexa 3/17/15 /Capitol 6110/Titlul 
20  „Bunuri şi servicii”– Ministerul 
Justiţiei  

Suplimentarea cu suma de 97.000 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2010. 
 
Amendament : Comisia juridică a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
juridică a Senatului si deputat Liana 
Dumitrescu. 

Fondurile prevăzute pentru plata 
utilităţilor şi plata hranei destinate 
persoanelor private de libertate 
asigură finanţarea sistemului 
penitenciar doar pentru o perioadă 
de 4 luni, ţinând cont şi de 
creşterile de preţuri la carburanţi, 
energie electrică şi alimente. Spre 
exemplu, la capitolul „Hrană 
persoane private de libertate”, 
alocaţia bugetară reprezintă aprox. 
17% din necesarul solicitat, fapt cu 
un impact negativ deosebit asupra 
întregului sistem. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat Fondul 
de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului  se utilizeaza dupa 
aprobarea legii bugetare, pe baza 
de hotarari ale Guvernului  si 
numai pentru situatii urgente sau 
neprevazute, potrivit Legii 
finantelor publice,  nr.500/2002, 
cu modificarile ulterioare 

8.  Ministerul Justiţiei  
Anexa 3/17 

Construirea sau achiziţionarea 
unui spaţiu pentru Judecătoria 

Judecătoria Drăgăşani îşi 
desfăşoară activitatea într-un 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Drăgăşani 
3.000.000 lei achiziţionare 
clădire 
1.185.000 lei consolidare 
actuala clădire 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD   

spaţiu insalubru; 
 

- Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
- Cheltuielile privind achiziţiile 
de imobile şi consolidările se 
includ în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorului principal de 
credite la poziţia C „Alte 
cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

9.  Ministerul Justiţiei  
Anexa 3/17 

Achiziţionarea  şi  construirea  
unui spaţiu  pentru Judecătoria 
Horezu 
- 208.000 lei achiziţionare teren 
- 5.000.000 lei  construcţie 
clădire 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Judecătoria Horezu îşi 
desfăşoară activitatea într-un 
spaţiu insalubru; 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat Fondul 
de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului  se utilizeaza dupa 
aprobarea legii bugetare, pe baza 
de hotarari ale Guvernului  si 
numai pentru situatii urgente sau 
neprevazute, potrivit Legii 
finantelor publice,  nr.500/2002, 
cu modificarile ulterioare. 
- Cheltuielile privind achiziţiile 
de imobile şi construcţiile se 
includ în cadrul programelor de 
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investiţii publice ale 
ordonatorului principal de 
credite la poziţia C „Alte 
cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art. 43 al  Legii 
finantelor publice,  nr.500/2002, 
cu modificarile ulterioare. 
 
 

10.  Anexa nr.3/17, Ministerul Justiţiei Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Justiţiei, anexa 3/17 cu 
suma de : 15.000.000  lei 
 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Justiţiei 
Iniţiator: Senator PSD Alexandru 
Cordoş 
 Deputat PSD Cornel Itu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 
 - Amenajare Palatului de Justiţie 
din localitatea Turda , jud Cluj 
 - valoare – 15.000.000 lei 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite. 
- Cheltuielile pentru amenajări 
capitale se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii, fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria „e) alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

11.  Anexa nr. 3/17/15/capitol 
6110/Titlul 10/Articol 01/Alineat 
02 „Salarii de merit” 

Suplimentare cu suma de 9.000 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de 
stat pe anul 2010. 
 
 
Autori: DEPUTAT BRATIANU 
ANDRE SI GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC 

In sistemul administratiei 
penitenciare, insuficienta alocatiilor 
bugetare pentru acest capitol, in 
anul 2009, nu a permis acordarea 
dreptului decat in luna ianuarie a 
anului trecut, spre deosebire de alte 
institutii din structura de aparare 
nationala,  siguranta nationala si 
ordine publica dar si de alte 
sectoare de activitate care au avut 
sume prevazute la acest drept 
pentru tot anul bugetar finalizat sau 
cel putin pentru o parte din acesta 
(inclusiv luna decembrie 2009). 
Continuarea acestei lipse de 
prevederi bugetare la acest capitol 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
- In conformitate cu prevederile 
Legii-cadru nr.330/2009 privind 
salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, incepand cu 
data de 1 ianuarie 2010 salariul 
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si in anul 2010, spre deosebire de 
alte institutii din sectorul de aparare 
nationala, creeaza premise 
discriminatorii fata de sistemul 
penitenciar cu atat mai mult cu cat 
atat salarizarea personalului din 
penitenciare cat si cea a politistilor 
sau militarilor sunt reglementate 
prin aceeasi Anexa a Legii nr 
330/2009, care prevede pozitii 
similare cu coeficienti egali, in grila 
de salarizare, precum si aceleasi 
categorii de drepturi pentru 
salariatii acestor institutii. 
Pe langa premisele discriminatorii 
mentionam si conditiile deosebite 
de munca din penitenciare, 
suprapuse pe lipsa acuta de 
personal, aspecte care ar trebui sa 
argumenteze suficient oportunitatea 
prevederii in buget a sumelor 
pentru salariul de merit care 
reprezinta un instrument corect si 
totodata unic pentru 
motivarea/recompensarea 
personalului, in lipsa fondului de 
premiere. 
 
 

de merit se include in salariul de 
baza. In bugetul pe anul 2010 al 
ANP nu se pot prevedea sume la 
alineatul „Salarii de merit” in 
situatia in care la nivelul 
institutiei acestea nu s-au acordat 
in anul 2009 

 

12.  Anexa nr. 3/17/15/capitol 
6110/Titlul 10 „Cheltuieli de 
personal” 

Suplimentare cu suma de 20.000 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Finanţarea unui număr de 1.000 de 
posturi vacante, pe o perioadă de 5 
luni (luand in considerare durata 
procedurilor de concurs), ţinând 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de 
stat pe anul 2010. 
 
Autori: DEPUTAT BRATIANU 
ANDRE SI GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC 

cont de deficitul de personal 
existent la nivelul sistemului 
penitenciar. 
Dintr-un număr de 15.600 posturi 
prevăzute sunt încadrate un număr 
de 12.500 posturi, rezultând un 
deficit de personal de aprox. 20% 
aspect care tinand cont de misiunile 
de siguranta nationala care 
trebuiesc indeplinite de sistem 24 
de ore pe zi, reprezinta o 
vulnerabilitate care creeaza un risc 
crescut de producere a 
evenimentelor negative . 
Resursele umane insuficiente 
genereaza de asemenea si un numar 
foarte mare de ore suplimentare 
imposibil de compensat cu timp 
liber asa cum s-a constatat pe 
parcursul anului 2009 cu toate 
eforturile de a planifica judicios 
misiunile.  
 

utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 

 

13.  Anexa nr. 3/17/15/capitol 
6110/Titlul 20/Articol 05/Alineat 
01 „Uniforme şi echipament” 

Suplimentare cu suma de 18.000 mii 
lei 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de 
stat pe anul 2010. 
 
Autori: DEPUTAT BRATIANU 
ANDRE SI GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC 

Necesitatea efectuarii achiziţiei de 
uniforme şi echipament in vederea 
respectarii prevederilor legale care 
reglementeaza acordarea acestor 
drepturi, prevederi care impun 
echiparea personalului cu 
echipament specific aferent anului 
2010 - in cursul anului curent. 
Se mentioneaza si faptul că ultima 
achiziţie de echipament a fost 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
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efectuată în cursul anului 2006, iar 
durata de folosinţă a articolelor 
vestimentare este în medie de 3 ani 
de zile. De asemenea, nu există în 
stocurile actuale echipament pentru 
elevii Şcolii Naţionale de Pregătire 
a Agenţilor de Penitenciare si 
studentii ANP din cadrul 
Academiei de Poliţie şi Academiei 
Naţionale de Informaţii. 
 

ulterioare. 
 

14.  Anexa nr. 3/17/15/capitol 
6110/Titlul 20/Articol 30/Alineat 
04 „Chirii” 

Suplimentare cu suma de 860 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de 
stat pe anul 2010. 

 
Autori: DEPUTAT BRATIANU 
ANDRE SI GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC 

Fondurile sunt necesare pentru 
închirierea unui spaţiu pentru 
desfăşurarea activităţii 
Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor. Clădirea în care 
ANP îşi desfăşoară activitatea 
urmează a fi supusă unor lucrări 
de consolidare ce vor fi efectuate 
în baza acordului de împrumut 
dintre România şi Banca 
Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
ratificat prin Legea nr. 389/2004 şi 
a Programului pentru prevenirea şi  
managementul riscului la dezastre 
naturale şi pregătire pentru situaţii 
de urgenţă aprobat prin HG 
nr.523/2004. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 

 

15.  Anexa nr. 3/17/15/capitol 
6110/Titlul 20 „Bunuri şi servicii” 

Suplimentare cu suma de 97.000 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Fondurile prevăzute pentru plata 
utilităţilor şi plata hranei destinate 
persoanelor private de libertate 
asigură finanţarea sistemului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de 
stat pe anul 2010. 

 
Autori: DEPUTAT BRATIANU 
ANDRE SI GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC 

penitenciar doar pentru o perioadă 
de 4 luni, ţinând cont şi de 
creşterile de preţuri la carburanţi, 
energie electrică şi alimente.  
Spre exemplu, la capitolul hrană 
persoane private de libertate, 
alocaţia bugetară reprezintă aprox. 
17% din necesarul solicitat, fapt 
cu un impact negativ deosebit 
asupra întregului sistem. 

utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 

 

16.  Anexa nr. 3/17/15/capitol 
6110/Titlul 20/Articol 20/Alineat 
13 „Pregătire profesională” 
 
 
 
 

 

Suplimentare cu suma de 600 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de 
stat pe anul 2010. 
 
Autori: DEPUTAT BRATIANU 
ANDRE SI GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC 

Fondurile prevăzute la acest 
alineat bugetar sunt insuficiente. 
In anii anteriori nu s-a pus accent 
pe pregătirea profesională a 
personalului din sistemul 
administraţiei penitenciare. 
Aceasta situatie trebuie evitatain 
contextul modificarilor esentiale 
care au survenit in legislatia 
aplicabila in sistem in ultima 
perioada de timp.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului  si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 

 
17.  Anexa nr.3/18/01  Ministerul 

Apararii Nationale 
Se propune sa diminueze cheltuielile 
la Capitolul 60 „Apărare”, titlul VII 
„Alte transferuri” alineatul 55.02.01 
„Contribuţii şi cotizaţii la 
organismele internaţionale” cu suma 
de 33.800 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
din Senat si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 

Modificarea cotei părţi de 
participare a României la 
cheltuielile comune ale NATO de 
la 0,9986% la 0,8981% a condus la 
diminuarea cheltuielilor estimate la 
„Contribuţii şi cotizaţii la 
organismele internaţionale”, cu 
suma de 33.800 mii lei, care vor fi 
transferate la alte articole bugetare. 
Nu are implicaţii asupra bugetului 
consolidat. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu se 
menţionează de la ce sursă de 
finanţare se propune diminuarea, 
respectiv buget de stat sau surse 
proprii; 
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din Camera Deputatilor si domnul 
senator PNL Teodor Meleşcanu  
 

 
ADMIS DE  
 
Comisia pentru aparare, ordine 
publica si siguranta nationala din 
Senat si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 
nationala din Camera 
Deputatilor 

18.  Anexa nr.3/18/01  Ministerul 
Apararii Nationale 

Se propune sa se suplimenteze 
cheltuielile la Capitolul 60 
„Apărare”, titlul XII  „Active 
nefinanciare”, alineatul 71.01.30 
„Alte active fixe” cu suma de 25.700 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
din Senat si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
din Camera Deputatilor si domnul 
senator PNL Teodor Meleşcanu  
 
 

Onorarea obligaţiilor de plată 
scadente în anul 2010, inclusiv 
plata TVA amânată din 2009 prin 
OUG nr. 96/2009, necesită 
majorarea creditelor la titlul 
menţionat. 
Nu are implicaţii asupra bugetului 
consolidat.  
 
ADMIS DE  
 
Comisia pentru aparare, ordine 
publica si siguranta nationala din 
Senat si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 
nationala din Camera 
Deputatilor 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Nu se menţionează la ce sursă 
de finanţare se propune 
majorarea, respectiv buget de 
stat sau surse proprii; 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Sumele la Capitolul 60 
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„Apărare”, titlul XII  „Active 
nefinanciare”, alineatul 71.01.30 
„Alte active fixe” sunt aprobate 
in pozitie globala, iar 
Ministerului Apărării Naţionale 
detaliaza aceste sume pe 
categorii de investiţii prin liste 
separate. 
- Totodată, în cursul anului, până 
la data de 31 octombrie, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 

19.  Anexa nr.3/18/01  Ministerul 
Apararii Nationale 

Se propune sa se suplimenteze 
cheltuielile la Capitolul 61 „Ordine 
publică şi siguranţă naţională”, titlul 
XII  „Active nefinanciare” alineatul 
71.01.30 „Alte active fixe” cu suma 
de 8.100 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
din Senat si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
din Camera Deputatilor si domnul 
senator PNL Teodor Meleşcanu  
 

Onorarea obligaţiilor de plată 
scadente în anul 2010, inclusiv 
plata TVA amânată din 2009 prin 
OUG nr. 96/2009, necesită 
majorarea creditelor la titlul 
menţionat. 
Nu are implicaţii asupra bugetului 
consolidat.  
 
ADMIS DE  
 
Comisia pentru aparare, ordine 
publica si siguranta nationala din 
Senat si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 
nationala din Camera 
Deputatilor 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Sumele la Capitolul 61 „Ordine 
publică şi siguranţă naţională”, 
alineatul 71.01.30 „Alte active 
fixe” sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerului Apărării 
Naţionale detaliaza aceste sume 
pe categorii de investiţii prin 
liste separate. 
- Totodată, în cursul anului, până 
la data de 31 octombrie, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 

20.  Anexa nr.3/18/01  Ministerul 
Apararii Nationale 

Se suplimentează Titlul „Cheltuieli 
de personal” cu suma de 300.000 mii 
lei.  
 
Autori: Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
din Senat si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
din Camera Deputatilor si domnu 
senator PSD+PC Serban Valeca 
 

Suma este necesară pentru 
încadrarea celor 3858 de posturi de 
soldaţi şi gradaţi voluntari care sunt 
în prezent la pregătire în instituţiile 
militare de învăţământ.  
 
RESPINS DE  
 
Comisia pentru aparare, ordine 
publica si siguranta nationala din 
Senat si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 
nationala din Camera 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. majorarea cheltuielilor de 
personal din sectorul bugetar 
contravine angajamentelor 
asumate de Romania in 
negocierile cu FMI in ceea ce 
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Acordul cu FMI prevede 
restrângerea cheltuielilor de 
personal pe anul 2010 
 

priveste numarul de personal si 
cheltuielile de personal din 
sectorul bugetar. 

21.  Anexa nr.3/18/02  Ministerul 
Apararii Nationale 

Se propune la capitolul 5001, titlul 
10, artcolul 01 sa se transfere suma 
de 7.350 mii lei de la articolul 
bugetar 10.03.04  
„Contribuţii de asigurări pentru 
accidente de muncă şi boli 
profesionale” la articolul bugetar 
10.03.05 „Prime de asigurare viaţă 
plătite de angajator pentru angajaţi” 
 
Autori: Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
din Senat si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
din Camera Deputatilor si domnul 
senator PNL Teodor Meleşcanu  si 
domnul  deputat PNL George 
Scutaru 

Pentru îndreptarea unei erori 
materiale.  
Punerea în acord a prevederilor 
legii bugetare cu obligaţiile legale 
ale ministerului faţă de personalul 
propriu, în special cel care participă 
la misiuni în străinătate.  
Nu are implicaţii asupra bugetului 
consolidat.  
 
ADMIS DE  
 
Comisia pentru aparare, ordine 
publica si siguranta nationala din 
Senat si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 
nationala din Camera 
Deputatilor 

Se propune admiterea deoarece 
modificarea în structura titlului 
„Cheltuieli de personal” nu 
implică o majorare a 
cheltuielilor bugetare atât la 
nivel de titlu, cât şi pe total 
buget al Ministerului Apararii 
Nationale pe anul 2010. 

22.  Anexa nr.3/18/06  Ministerul 
Apararii Nationale 

Se propune sa se majoreaze numărul 
de personal finanţat de la Capitolul 
bugetar 60.01 „Apărare” cu 3.858 de 
posturi 
 
Autori: Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
din Senat si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
din Camera Deputatilor si domnul 
senator PNL Teodor Meleşcanu  

Pentru integrarea personalului care 
în prezent se pregăteşte în 
instituţiile militare de învăţământ 
pentru a deveni soldaţi şi gradaţi 
voluntari. 
 
ADMIS DE  
 
Comisia pentru aparare, ordine 
publica si siguranta nationala din 
Senat si Comisia pentru aparare, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
majorarea numarului de posturi 
si implicit a cheltuielilor de 
personal din sectorul bugetar 
contravin angajamentelor 
asumate de Romania in 
negocierile cu FMI in ceea ce 
priveste numarul de personal si 
cheltuielile de personal din 
sectorul bugetar.  
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 ordine publica si siguranta 
nationala din Camera 
Deputatilor 

Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”  
 

23.  Anexa nr.3/18/28  Ministerul 
Apararii Nationale 

Se propune sa se majoreze creditele 
de angajament sursa „Buget de stat”, 
alineatul 71.01.30 „Alte active fixe” 
cu suma de 1.425.000 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
din Senat si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
din Camera Deputatilor, domnul 
senator PNL Teodor Meleşcanu  si 
domnul deputat PNL Adrian George 
Scutaru 
 

Nivelul creditelor de angajament 
prevăzute în proiectul de buget nu 
permite iniţierea celor două 
programe de înzestrare de 
importanţă strategică în beneficiul 
Forţelor terestre (transportoare 
blindate pentru trupe şi autoturisme 
blindate şi neblindate), care, 
potrivit HCSAT nr. 147/2007 se 
finanţează integral din bugetul 
MApN, necesitând credite de 
angajament de iniţiere de cca 1,4 
mld. lei.  
Totodată, suma de 25.000 lei este 
necesară MApN pentru începerea 
procedurilor de achiziţie a unui 
sistem de avion fără pilot  (UAV) 
pentru protecţia trupelor din teatrele 
de operaţii. 
 
ADMIS DE  
 
Comisia pentru aparare, ordine 
publica si siguranta nationala din 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare pentru creditele 
bugetare ce ar rezulta din 
majorarea creditelor de 
angajament şi nici perioada de 
eşalonare a acestora. 
- Totodată, nu este menţionat 
capitolul bugetar pentru care se 
propune majorarea creditelor de 
angajament. 
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Senat si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 
nationala din Camera 
Deputatilor 
 

24.  Anexa nr.3/18/28  Ministerul 
Apararii Nationale 

Se propune sa se abiliteze  Ministerul 
Apărării Naţionale să modifice în 
mod corespunzător Programul de 
investiţii publice. 
 
Autori: Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
din Senat si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
din Camera Deputatilor si domnul 
senator PNL Teodor Meleşcanu  
 

 
Urmare a admiterii 
amendamentelor precedente.  
 
ADMIS DE  
 
Comisia pentru aparare, ordine 
publica si siguranta nationala din 
Senat si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 
nationala din Camera 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- se propune si respingerea 
amendamentelor precedente 
precedente  
- potrivit art. 44, alin. (3) din 
Legea nr. 500/2002 privind 
finantele publie, cu modificarile 
ulterioare, ordonatorul principal 
de credite pot solicita 
Ministerului Finantelor Publice, 
pe parcursul anului pana la 31 
octombrie redistrbuiri in cadrul 
Programului de investitii 
publice.  

25.  Anexa nr.3/19 Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 

Se propune alocarea următoarele 
sume pentru: 
- Electrificare Comuna Gălăneşti 
4.000.000 lei 
- Electrificare sat Rezu Mare 
Comuna Tulgheş  2.000.000  lei 
- Electrificare sat Filpea Comuna 
Subcetate   3.000.000 lei 
Sursa de finanţare:  

Autori: Deputat Dusa Mircea şi 
grupul parlamentar PSD+PC 

Continuare investiţie Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „ nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

 
26.  Anexa nr.3/19 Ministerul 

Administraţiei şi Internelor 
Se propune la Anexa nr. 3/19 
capitolul 61.01 „Ordine publică şi 
siguranţă naţională”, la titlul XI 
„Cheltuieli aferente programelor cu 
finanţare rambursabilă”, articolul  
65.01 „Cheltuieli aferente 
programelor cu finanţare 
rambursabilă” se suplimentează cu 
suma 500 mii lei, care devine 500 
mii lei, prin diminuarea cu aceeaşi 
sumă a alineatului 30.04 „Chirii”, 
titlul II „Bunuri şi servicii”, care 
devine 49.896 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
din Senat si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
din Camera Deputatilor 

Având în vedere publicarea în 
Monitorul Oficial nr. 892 din 21 
decembrie 2009 a H.G. nr. 
1515/2009 privind aprobarea 
amendamentelor pentru finanţarea 
Proiectului de diminuare a 
riscurilor în cazul producerii 
calamităţilor naturale şi pregătirea 
pentru situaţii de urgenţă (Acord de 
împrumut dintre România şi BIRD 
nr. 4736RO), prin care se aprobă 
prelungirea datei limită de 
tragere până la 20.12.2011,  
propunem efectuarea acestei 
redistribuiri în cadrul bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor pentru asigurarea parţială 
a fondurilor necesare pentru 
finanţarea acestui proiect. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
suplimentarea prevederilor  
bugetare la titlul 65 „Cheltuieli 
aferente programelor cu 
finantare rambursabila” pentru 
un ordonator principal de credite 
se poate face numai prin 
redistribuirea de la un alt 
ordonator principal de credite cu 
incadrarea in nivelul total 
aprobat la acest titlu de 
cheltuieli, incadrarea fiind 
monitorizata. 
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ADMIS DE  
 
Comisia pentru aparare, ordine 
publica si siguranta nationala din 
Senat si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 
nationala din Camera 
Deputatilor 
 

27.  Anexa nr.3/19/02 Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 

La Anexa nr. 3/19/02, pag. 14, 
cap.6101, subcapitol 03, paragraf 
01”Poliţie” se propune: 
 

- suplimentarea cu 1195 mii lei 
a bugetului Ministerului 
Administraţiei şi Internelor 
pentru Reparaţii capitale la 
Sediul Poliţiei municipiului 
Medgidia jud. Constanţa; 

- suplimentarea cu 235 mii lei a 
bugetului Ministerului 
Administraţiei şi Internelor 
pentru Consolidare şi 
reabilitare la postul de poliţie
din  localitatea Dobromir , 
jud. Constanţa. 

- suplimentarea cu 600 mii lei 
a bugetului Ministerului 
Administraţiei şi Internelor 
pentru Racord gaze 
naturale, centrală termică 
şi modernizare instalaţii  

 
 
 
 
Aviz CTE nr.4/2007 
 
 
 
 
Aviz CTE 45/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât :  
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
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termice şi sanitare la sediul 
serviciului Poliţiei Rutiere  
din Constanţa. 

- suplimentarea cu 1500 mii lei 
a bugetului Ministerului 
Administraţiei şi Internelor 
pentru Construcţie sediu 
post poliţie în localitatea 
Albeşti. 

- suplimentarea cu 1500 mii lei 
a bugetului Ministerului 
Administraţiei şi Internelor 
pentru Construcţie post 
poliţie în localitatea 
Bărăganu, jud. Constanţa. 

- suplimentarea cu 1500 mii lei 
a bugetului Ministerului 
Administraţiei şi Internelor 
pentru Construcţie post 
poliţie în localitatea 
Saligny, jud. Constanţa. 

- suplimentarea cu 1.000 mii 
lei a bugetului Ministerului 
Administraţiei şi Internelor 
pentru Reparaţii capitale la 
sediul poliţiei oraş 
Năvodari, jud. Constanţa. 

 
 
Autori: Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 

 
 
 
Vechiul sediu a fost cedat prin 
hotărâre judecătorească 
 
 
 
 
 
În prezent funcţionează cu chirie 
într-un sediu insalubru 
 
 
 
 
În prezent funcţionează provizoriu  
într-un birou pus la dispoziţie de 
către primărie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPINS DE  
 
Comisia pentru aparare, ordine 

concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- Reparaţiile capitale şi 
modernizările se includ în cadrul 
programelor de investiţii, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
ordonatorul principal de credite 
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din Senat si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
din Camera Deputatilor si domnu 
senator PSD+PC Nicolae Moga ) 
 

publica si siguranta nationala din 
Senat si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 
nationala din Camera 
Deputatilor 
 

28.  Anexa nr.3/19/02 Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 

La Anexa nr. 3/19/02, pag. 14, 
cap.6101, subcapitol 03, paragraf 
02”Jandarmerie” se propune: 
 
- Suplimentarea cu 300 mii lei a 
bugetului Ministerului Administraţiei 
şi Internelor pentru construirea unui 
poligon de tragere acoperit în  
incinta U.M.0608 Constanţa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa:Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
- Suplimentarea cu 300 mii lei a 
bugetului Ministerului Administraţiei 
şi Internelor pentru construirea unei 
săli de sport în  incinta U.M.0608 
Constanţa. 
 
 

 
 
 
 
Se impune amenajarea acestui 
poligon acoperit, datorită distanţei 
mari faţă de sediul unităţii a locului 
de dispunere a poligonului 
Cumpăna, descoperit temporar, 
unde se execută în prezent şedinţele 
de tragere, fapt ce implică 
consumuri mari de carburanţi 
pentru transportarea cadrelor şi 
asigurarea materială, precum şi 
alocarea unui buget suplimentar de 
timp. 
 
 
 
 

Necesitatea, oportunitatea şi 
eficienţa lucrării solicitate : 
pregătirea fizică a efectivelor 
unităţii, organizarea de jocuri 
sportive mai puţin volei, tenis, 
deoarece înălţimea este relativ 
redusă 4,3 m. 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nupoate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevazute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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-  Suplimentarea cu 2.000 mii lei a 
bugetului Ministerului Administraţiei 
şi Internelor pentru amenajarea 
unei grădiniţe cu orar prelungit, 
pentru copiii cadrelor militare din 
Jandarmeria Română, precum şi 
ai celorlalţi angajaţi din structurile 
Ministerului  Administraţiei şi 
Internelor ce îşi desfăşoară 
activitatea în municipiul 
Constanţa. 

 
- Suplimentarea cu 300 mii lei a 
bugetului Ministerului Administraţiei 
şi Internelor pentru înfiinţarea unei 
subunităţi hipo în cadrul Unităţii 
Militare 0608 Constanţa.  

 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 

-Număr de persoane ce 
urmează a desfăşura activitatea în 
noile spaţii este de cel puţin 450, 
care vor executa pregătirea fizică în 
toate anotimpurile anului. 
 
Media de vârstă a personalului 
unităţilor este de 35 de ani, iar în 
urma unui sondaj realizat în rândul 
cadrelor a rezultat faptul că sunt 70 
de copii de vârstă preşcolară care ar 
putea fi cuprinşi în programul de 
învăţământ al acestei grădiniţe. 
 
 
 
 
 
 
 

S-a avut în vedere practica 
în domeniu a subunităţilor de acest 
gen, existente la nivel naţional şi 
internaţional, ce a demonstrat 
eficienţa sporită a dispozitivelor cu 
elemente de serviciu călare, pe 
timpul desfăşurării misiunilor de 
menţinere, asigurare şi restabilire a 
ordinii publice. 
 
 
 
RESPINS DE  
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din Senat si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
din Camera Deputatilor si domnul 
senator PSD+PC Nicolae Moga ) 
 
 
 
 

 
Comisia pentru aparare, ordine 
publica si siguranta nationala din 
Senat si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 
nationala din Camera 
Deputatilor 
 

29.  Anexa nr.3/19/02 Ministerul 
Administratiei si Internelor 

La Anexa nr. 3/19/02, pag. 14, 
cap.6101, subcapitol 03, paragraf 03 
”Paza şi supravegherea frontierei” se 
propune: 
 
- Suplimentarea cu 4.000 mii lei a 
bugetului Ministerului Administraţiei 
şi Internelor pentru  procurarea de 
carburanţi neaccizaţi şi lubrifianţi 
pentru nave pe anul 2010. 

 

 

- Suplimentarea cu 1.500 mii lei a 
bugetului Ministerului Administraţiei 
şi Internelor pentru întreţinerea şi 
repararea navelor din dotarea 
Poliţiei de Frontieră Constanţa 
 
 
- Suplimentarea cu 100 mii lei a 
bugetului Ministerului Administraţiei 
şi Internelor pentru dotarea cu 50 de 
calculatoare, necesare Poliţiei de 
Frontieră Constanţa. 

 
 
 
 
 
Executarea misiunilor în cadrul 
FRONTEX, combaterea migraţiei 
ilegale şi a braconajului piscicol la 
frontiera maritimă necesită 
consumul a aprox. 800.000 litri 
motorină şi 20.0000 litri uleiuri 
 
 
Repararea tancului de depozitare 
carburanţi, cu o capacitate de 1000 
tone marfă, achiziţionarea unui 
motor VOLVO PENTA şi 
repararea a două pontoane de 
acostare. 
 
Calculatoarele existente au un grad 
avansat de uzură. 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât :  
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în repartizarea 
fondurilor pe destinatii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
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- Suplimentarea cu 200 mii lei a 
bugetului Ministerului Administraţiei 
şi Internelor pentru asigurarea 
funcţionării Sistemului Integrat de 
Observare, Supraveghere si 
Control al Traficului la Marea 
Neagră (SCOMAR). 
 

- Suplimentarea cu 800 mii lei a 
bugetului Ministerului Administraţiei 
şi Internelor pentru carburanţi 
lubrifianţi auto (aproximativ 
150.000 litri motorină şi 50.000 litri 
benzină), necesari Poliţiei de 
Frontieră Constanţa. 
 
. Autori: Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
din Senat si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
din Camera Deputatilor si domnul 
senator PSD+PC Nicolae Moga ) 
 
 

 
Asigurarea mentenanţei pentru o 
parte din echipamentele ieşite din 
garanţie 
 
 
 
 
 
 
Asigurarea îndeplinirii misiunilor 
de patrulare şi supraveghere în 
sezonul estival, cu 80 de 
autovehicule. 
 
 
 
 
RESPINS DE  
 
Comisia pentru aparare, ordine 
publica si siguranta nationala din 
Senat si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 
nationala din Camera 
Deputatilor 
 

30.  Anexa nr.3/19/02 Ministerul 
Administratiei si Internelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 1.600.000 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de construcţie a unui sediu nou a 
Primăriei comunei Ţuglui, judeţul 
Dolj 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
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lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

- Lucrările de construcţii 
propuse nu sunt de competenţa 
sau în domeniul de activitate al 
MAI (sunt de competenţa 
administraţiei publice locale) 

31.  Anexa nr.3/19/02 Ministerul 
Administratiei si Internelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe, cu suma de 100.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de modernizare a sediului Primăriei 
comunei Măceşu de Jos , judeţul 
Dolj. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

- Lucrările de construcţii 
propuse nu sunt de competenţa 
sau în domeniul de activitate al 
MAI (sunt de competenţa 
administraţiei publice locale) 

32.  Anexa nr.3/19/02 Ministerul 
Administratiei si Internelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la Cap. 5100, Subcapitol 
01, Grupa 20, Titlul II – BUNURI SI 
SERVICII, cu suma de 22.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  

Fondurile sunt destinate proiectului 
de sistem informatic integrat de 
eficientizare a relaţiilor cu cetăţenii 
la nivelul comunelor Afumaţi, 
Bîrca, Urzicuţa, judeţul Dolj. 
 
Amendament a fost  admis de 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
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Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 
 

Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

-Lucrările propuse nu sunt de 
competenţa sau în domeniul de 
activitate al MAI (sunt de 
competenţa administraţiei 
publice locale).  

33.  Anexa nr.3/19/02 Ministerul 
Administratiei si Internelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la Cap. 5100, Subcapitol 
01, Grupa 20, Titlul II – BUNURI SI 
SERVICII, cu suma de 15.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 
 

Fondurile sunt destinate proiectului 
de sistem comunicaţional destinat 
eficientizării schimbului 
informaţional între serviciile 
deconcentrate şi primăria comunei 
Urzicuţa, judeţul Dolj. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 - Lucrările propuse nu sunt de 
competenţa sau în domeniul de 
activitate al MAI (sunt de 
competenţa administraţiei 
publice locale).  

 
34.  Anexa nr.3/19/02 Ministerul 

Administratiei si Internelor 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 

Fondurile sunt destinate studiului 
de proiect pentru piaţa comunală 
din comuna Cîrna, judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
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– Construcţii, cu suma de 2.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

- Lucrările de construcţii 
propuse nu sunt de competenţa 
sau în domeniul de activitate al 
MAI (sunt de competenţa 
administraţiei publice locale) 

35.  Anexa nr.3/19/02 Ministerul 
Administratiei si Internelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 3 – Reparaţii 
capitale, cu suma de 50.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Fondurile sunt destinate 
modernizării pieţei agro-alimentare 
din oraşul Segarcea, judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 - Lucrările de construcţii 
propuse nu sunt de competenţa 
sau în domeniul de activitate al 
MAI (sunt de competenţa 
administraţiei publice locale).  

 
36.  Anexa nr.3/19/11 Ministerul 

Administratiei si Internelor 
Se propune introducerea unui nou 
capitol 65.08 „Învăţământ” cu suma 
de 46 mii lei, astfel: 

Având în vedere semnarea la data 
de 15.12.2009 a proiectului finanţat 
din fondurile Organizaţiei 

Se propune ADMITEREA 
amendamentului pentru 
asigurarea sumelor alocate din 
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- Titlul I „Cheltuieli de personal”    
3 mii lei 
10.01.13 „Indemnizaţii de delegare”    
3 mii lei 
- Titlul II „Bunuri şi servicii”         
29 mii lei 
20.01.01 „Furnituri de birou”               
2 mii lei 
20.01.09 „Materiale şi prestări de 
servicii cu 
                caracter funcţional”              
1 mii lei 
20.03.01 „Hrană pentru oameni”          
1 mii lei 
20.05.30 „Alte obiecte de inventar”      
9 mii lei 
20.06.01 „Deplasări interne, detaşări, 
                transferări”                           
9 mii lei 
20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri şi 
servicii” 7 mii lei 
- Titlul XII „Active nefinanciare”   
14 mii lei 
71.01.02 „Maşini, echipamente şi 
mijloace 
                 de transport”                        
14 mii lei 
 
- paragraf 65.08.06.02 „Învăţământ  
                                       
postuniversitar”       46 mii lei 
 

Naţiunilor Unite „Asistenţă şi 
prevenire HIV/SIDA pentru 
consumatorii de droguri injectabile 
din România, precum şi pentru cei 
care se află în arest”, cu o perioadă 
de desfăşurare de 6 luni din 
momentul semnării contractului, 
propunem efectuarea acestei 
redistribuiri în cadrul bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor pentru asigurarea 
sumelor alocate din fonduri externe 
nerambursabile în vederea 
implementării acestui proiect. 
 
ADMIS DE  
 
Comisia pentru aparare, ordine 
publica si siguranta nationala din 
Senat si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 
nationala din Camera 
Deputatilor 
 

fonduri externe nerambursabile 
in vederea implementarii 
proiecului  „Asistenţă şi 
prevenire HIV/SIDA pentru 
consumatorii de droguri 
injectabile din România, precum 
şi pentru cei care se află în 
arest”. Nu implică majorarea 
fondurilor susţinute de la 
bugetul de stat si nu afecteaza 
nivelul deficitului 
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Sursa de finanţare: prin diminuarea 
cu aceeaşi sumă a alineatului 
20.04.01 „Medicamente” de la 
capitolul 61.08 „Ordine publică şi 
siguranţă naţională”, care devine 106 
mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
din Senat si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
din Camera Deputatilor 
 

37.  

Ministerul Administraţiei şi Internelor  
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Bărbăteşti 29.965,93 lei 
 
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  
P.S.D. – Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu 
 Deputat  P.S.D. – Colegiul  
Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  
P.S.D. - Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. 
– Colegiul Bălceşti – Drăgăşani 
 

Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.  
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
 

38.  

Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Vaideeni 37.783,32 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

39.  

Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Stoeneşti 17.423 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

40.  

Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Valea Mare 169.613 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

41.  

Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Lăpuşata 34.844,74 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

42.  

Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Galicea 56.243,75 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 
 

Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

43.  

Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Tetoiu 34.280,47 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

44.  

Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Voiceşti 239.438,300 
lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

45.  

Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19şi Internelor 

Postul de Poliţie Dănicei 292.221,900 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
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în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

46.  

Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Ioneşti 72.912 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 

Reabilitare, modernizare, dotări  
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

47.  

Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Stăneşti 96.050 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 

Reabilitare, modernizare, dotări  
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
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finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

48.  

Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Fârtăţeşti 13.392 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 

Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
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este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

49.  

Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Roşiile 70.545 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
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bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

50.  

Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Goleşti 37.168 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

51.  

Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Stoileşti 95.736 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
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bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

52.  
Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Diculeşti 
500.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Sunt necesare construcţii noi, cele 
vechi fiind retrocedate proprietarilor.  
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

53.  

Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Lăcusteni 
500.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Sunt necesare construcţii noi, cele 
vechi fiind retrocedate proprietarilor. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

54.  

Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Mitrofani 
500.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Sunt necesare construcţii noi, cele 
vechi fiind retrocedate proprietarilor. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

55.  

Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Cîineni 
500.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Sunt necesare construcţii noi, cele 
vechi fiind retrocedate proprietarilor. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

56.  

Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 

Poliţia Municipiului Drăgăşani 
5.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 
 

Sunt necesare construcţii noi, cele 
vechi fiind retrocedate proprietarilor. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

57.  

Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 

Reabilitarea sediului  Primăriei  Costeşti 
1.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

În prezent, acesta este insalubru, 
instabil şi insuficient 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

58.  

Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 

Extinderea şi reabilitarea sediului 
Primăriei Măldăreşti 
1.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

În prezent, acesta este insalubru, 
instabil şi insuficient 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

59.  

Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 

Reabilitarea şi extinderea sediului 
Primăriei Slătioara 1.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

În prezent, acesta este insalubru, 
instabil şi insuficient 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 



 
 
Nr. 
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bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

60.  

Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 

Reabilitarea şi extinderea sediului 
Primăriei Tomşani 1.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

În prezent, acesta este insalubru, 
instabil şi insuficient 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

61.  

Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 

Construcţie sediul Primărie  Laloşu  
1.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

În prezent, acesta este insalubru, 
instabil şi insuficient 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
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crt. 
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bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.    
 -Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

62.  

Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 

Reabilitarea şi extinderea sediului 
Primăriei Voiceşti 1.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

În prezent, acesta este insalubru, 
instabil şi insuficient 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

63.  

 Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Anexa 3/19 

Finalizare sediul Primărie  Scundu  
400.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

În prezent, acesta este insalubru, 
instabil şi insuficient 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 57 -

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

64.  Anexa 3/19/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 

Fondurile sunt destinate 
modernizării pieţei din comuna 
Tanasoaia, judeţul Vrancea. 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 



 
 
Nr. 
crt. 
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NEFINANCIARE, Art. 3 – Reparaţii 
capitale, cu suma de 150.000 lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Deputat PSD+PC  
Ciprian Nica 
 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 - Cheltuielile pentru reparaţiile 
capitale  se încadreaza in 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii, fiind prevăzute în 
programul de investiţii, fiind 
prevăzute în programul de 
investiţii,  în sumă globală în 
cadrul poziţiei C - ˝Alte 
cheltuieli de investiţii˝, categoria 
e) ˝alte cheltuieli asimilate 
investiţiilor ˝cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 

65.  Anexa 3/19/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul ACTIVE NEFINANCIARE, 
Art. 01, Alin. 01 – Construcţii, cu 
suma de 18 mii lei, pentru reabilitare 
acoperis, termica si interior la sediul 
primariei Strugari, comuna Strugari, 
judetul Bacau 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare a sediului Primăriei 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
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Guvernului. 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC  

în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

66.  Anexa 3/19/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul ACTIVE NEFINANCIARE, 
Art. 01, Alin. 01 – Construcţii, cu 
suma de 18 mii lei, pentru reabilitare 
acoperis, termica si interior la sediul 
primariei Strugari, comuna Strugari, 
judetul Bacau 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare a sediului Primăriei 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC  

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

67.  Ministerul Administraţiei şi 
Internelor Anexa 3/19/02, 
cap 5001, grupa 51, art. 01, 
alin 43 – Transferuri din 
bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea programelor. 

Se propune alocarea sumei de 5 mii 
lei pentru efectuarea lucrarilor 
privind modernizarea sistemului de 
iluminat public stradal, Comuna 
Strugari, judetul Bacau. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 

 
Sunt zone în care sistemul de 
iluminat public e inexistent 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
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Guvernului. 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC  

bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

68.  Anexa 3/19/ Ministerul 
Administraţiei şi Internelor  
 

Se propune alocarea sumei de 4 mii 
lei pentru achiziţionarea unui 
autoturism utilitar pentru poliţia 
comunitară Comuna Strugari, judetul 
Bacau. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC  

 
Lipsa unui autoturism utilitar 
conduce la inoperativitatea  
echipelor de intervenţie.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor art. 24 din 
OUG 34/2009 cu privire la 
rectificarea bugetară şi 
reglementarea unor masuri 
financiar-fiscale autorităţiilor şi 
instituţiilor publice a căror 
finanţare se asigură integral de la 
bugetul de stat, bugetele locale 
din venituri prorii şi subvenţii 
acordate de la bugetul de stat, 
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bugetele locale, li se interzice 
achiziţionarea, preluarea în 
leasing sau închiriere. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

69.  Anexa 3/19/02, cap. 5001, 
grupa 51, art.01, alin. 43 
Ministerul Administratiei si 
Internelor 
Transferuri din Bugetul de 
stat către bugetele locale 
pentru finantarea 
programelor de electrificare 

Se propune suplimentarea sumei cu 
2,5 mii lei pentru extinderea reţelei 
de energie electrica din comuna Tg 
Trotuş, judeţul Bacău  
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC  

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi este 
necesar introducerea sistemului 
iluminat public, de care vor 
beneficia locuitorii acesteia. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar.  
  

70.  Anexa 3/19/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la Cap. 5001, Grupa 71, 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare a sediului Primăriei 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
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01 – Construcţii. Titlul ACTIVE NEFINANCIARE, 
Art. 01, Alin. 01 – Construcţii, cu 
suma de 59,8 mii lei, pentru 
reabilitarea sediul primariei comunei 
Ungureni, judetul Bacau 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC  

 poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

71.  Anexa 3/19/02 Cap. 5001, Grupa Se propune suplimentarea bugetului Fondurile sunt destinate lucrărilor Se propune respingerea 
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71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 197.6 mii 
lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 
 

de construcţie a unui sediu nou a 
Primăriei comunei Margineni, 
judeţul Bacau. 
 
 

amendamentul întrucat: 
- Sursa de finanţare nu 

poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

72.  Anexa 3/19/02 Cap. 5001, Grupa Se propune suplimentarea bugetului Fondurile sunt destinate lucrărilor Se propune respingerea 
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71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 75,6 mii 
lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 
Senator:Elena Mitrea 

de construcţie a unui sediu nou a 
Primăriei comunei Coloneşti, 
judeţul Bacău. 
 
 

amendamentul întrucat: 
- Sursa de finanţare nu 

poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

73.  Anexa 3/19/02 Cap. 5001, Grupa Se propune suplimentarea bugetului Fondurile sunt destinate lucrărilor Se propune respingerea 
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71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 80 mii lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 

Senator:Elena Mitrea 
 
 

de extindere a sediului Primăriei 
comunei Coţofăneşti, judeţul 
Bacău. 
 
 
 
 
 
 

amendamentul întrucat: 
- Sursa de finanţare nu 

poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

74.  Anexa 3/19/02 Cap. 5001, Grupa Se propune suplimentarea bugetului Fondurile sunt destinate lucrărilor Se propune respingerea 
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71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii 

Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 12,6 mii 
lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 

Senator:Elena Mitrea 
 
 

de reabilitare a sediului Primăriei 
comunei Damieneşti, judeţul Bacău 
 
 
 
 

amendamentul întrucat: 
- Sursa de finanţare nu 

poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
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credite 

75.  Anexa 3/19/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 70 mii lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 

Senator:Elena Mitrea 
 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reparaţii capitale şi extindere a 
sediului Primăriei din comuna 
Fărăoani, judeţul Bacău 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.  - Cheltuielile pentru reparaţiile 
capitale  se încadreaza in 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii, fiind prevăzute în 
programul de investiţii, fiind 
prevăzute în programul de 
investiţii,  în sumă globală în 
cadrul poziţiei C - ˝Alte 
cheltuieli de investiţii˝, categoria 
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e) ˝alte cheltuieli asimilate 
investiţiilor ˝cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 

76.  Anexa 3/19/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe, cu suma de 102.000 lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de modernizare (sistem de încălzire 
centralizată, construcţie grup 
sanitar,  construcţie magazie) a 
sediului Primăriei comunei Buhoci, 
judeţul Bacău. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.  - Cheltuielile pentru reparaţiile 
capitale  se încadreaza in 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii, fiind prevăzute în 
programul de investiţii, fiind 
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prevăzute în programul de 
investiţii,  în sumă globală în 
cadrul poziţiei C - ˝Alte 
cheltuieli de investiţii˝, categoria 
e) ˝alte cheltuieli asimilate 
investiţiilor ˝cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 

77.  Anexa 3/19/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe, cu suma de 15.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de modernizare a sediului Poliţiei 
din comuna Buhoci, judeţul Bacău. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.  - Cheltuielile pentru reparaţiile 
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capitale  se încadreaza in 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii, fiind prevăzute în 
programul de investiţii, fiind 
prevăzute în programul de 
investiţii,  în sumă globală în 
cadrul poziţiei C - ˝Alte 
cheltuieli de investiţii˝, categoria 
e) ˝alte cheltuieli asimilate 
investiţiilor ˝cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 

78.  Anexa 3/19/02 Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Grupa 20, Titlul II – 
BUNURI SI SERVICII. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la Cap. 5100, Subcapitol 
01, Grupa 20, Titlul II – BUNURI SI 
SERVICII, cu suma de 20.000 lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate realizării şi 
implementării programului de 
extindere a reţelelor electrice şi a 
reţelelor de iluminat public 
economic, din comuna Buhoci, 
judeţul Bacău. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar.  

  
79.  Anexa 3/19/02 Cap. 5100, 

Subcapitol 01, Grupa 20, Titlul II – 
BUNURI SI SERVICII. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la Cap. 5100, Subcapitol 
01, Grupa 20, Titlul II – BUNURI SI 

Fondurile sunt destinate cresterii 
eficientei serviciilor publice ale 
primariei Moinesti prin 
implementarea unui sistem 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
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SERVICII, cu suma de 112.514 lei, 
pentru implementarea unui sistem 
informatic integrat cu functii de e-
administrare si e-guvernare în 
Moineşti, judeţul Bacău. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

informatic integrat cu functii de e-
administrare si e-guvernare. 
 
 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar.  
 - Responsabilitatea stabilirii 
responsabilitaţilor în repartizarea 
fondurilor pe destinaţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

80.  Anexa 3/19/02 Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Grupa 20, Titlul II – 
BUNURI SI SERVICII. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la Cap. 5100, Subcapitol 
01, Grupa 20, Titlul II – BUNURI SI 
SERVICII, cu suma de 10.000 lei, 
pentru repararea autovehicului pentru 
stingerea incendiilor din Buhuşi, 
judeţul Bacău. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 

Fondurile sunt destinate reparaţiei 
capitale a autovehicului pentru 
stingerea incendiilor din Buhuşi, 
judeţul Bacău. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar.  
 - Responsabilitatea stabilirii 
responsabilitaţilor în repartizarea 
fondurilor pe destinaţii revine 
ordonatorului principal de 
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Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

81.  Anexa 3/19/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 20.000 lei, 
necesară pentru reabilitarea termică 
şi extinderea clădirii Primăriei 
Buhuşi, judeţul Bacău. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare şi extindere a clădirii 
Primăriei Buhuşi, judeţul Bacău. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
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globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

82.  Anexa 3/19/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 120.000 
lei, necesară pentru construirea 
noului sediu al Consiliului Local 
Asau, judeţul Bacău. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de construcţie a  noului sediu al 
Consiliului Local Asau, judeţul 
Bacău. 
. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
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economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

83.  Anexa 3/19/02 Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Grupa 20, Titlul II – 
BUNURI SI SERVICII. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la Cap. 5100, Subcapitol 
01, Grupa 20, Titlul II – BUNURI SI 
SERVICII, cu suma de 112.500 lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate proiectului 
– Creşterea eficenţei serviciilor 
publice ale primăriei Moineşti prin 
implementarea unui sistem 
informatic integrat cu funcţii de e-
administrare şi e-guvernare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar.  
 - Responsabilitatea stabilirii 
prioritătilor în repartizarea 
fondurilor pe destinaţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 

84.  Anexa 3/19/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare a sediului Primăriei 
Vultureni , judeţul Vultureni. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
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Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe, cu suma de 500.000 lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.  - Cheltuielile pentru reparaţiile 
capitale  se încadreaza in 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii, fiind prevăzute în 
programul de investiţii, fiind 
prevăzute în programul de 
investiţii,  în sumă globală în 
cadrul poziţiei C - ˝Alte 
cheltuieli de investiţii˝, categoria 
e) ˝alte cheltuieli asimilate 
investiţiilor ˝cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 

85.  Anexa 3/19/02 Cap. 5100, Se propune suplimentarea bugetului Fondurile sunt destinate proiectului Se propune respingerea 
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Subcapitol 01, Grupa 20, Titlul II – 
BUNURI SI SERVICII. 

Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la Cap. 5100, Subcapitol 
01, Grupa 20, Titlul II – BUNURI SI 
SERVICII, cu suma de 24.000 lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 
 

– Cresterea sigurantei si prevenirea 
criminalitatii in zona de actiune a 
municipiului Moinesti prin 
achizitionarea de echipamente 
specifice si amenajarea unui centru 
de supraveghere, judeţul Bacău. 
 
 

amendamentul întrucat: 
- Sursa de finanţare nu 

poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul princip 
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86.  Anexa 3 / 19 FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
 
Extindere si izolare termica la sediul 
Primariei comunei Pargaresti, 
Judetul Bacau- 16.000 lei 
(saisprezece mii lei lei) 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Gradul avansat de imbatanire al 
constructiei si lipsa de spatiu , 
impune izolarea termica si 
extinderea primariei. 
 
Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

-   Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare 

87.  Ministerul Administraţiei şi 
Internelor  
Anexa 1 / Cap 6110 / / titlul 12 / 
grupa 71 / articol 01 / alineat 01 /  

Oraş Făget 
construcţie sediu de poliţie în oraşul 
FĂGET – BUZIAŞ 
 
Sursa de finantare: 
 
Autor: 
DEPUTAT DOREL COVACI PSD TIMIŞ 

 
 

vechiul sediu va fi retrocedat şi nu 
există alte clădiri disponibile pentru 
a fi puse la dispoziţie 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
-Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
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88.  Anexa 3/19/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 1.600.000 
lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de construcţie a unui sediu nou a 
Primăriei comunei Ţuglui, judeţul 
Dolj. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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89.  Anexa 3/19/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe, cu suma de 100.000 lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de modernizare a sediului Primăriei 
comunei Măceşu de Jos , judeţul 
Dolj. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
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credite 

90.  Anexa 3/19/02 Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Grupa 20, Titlul II – 
BUNURI SI SERVICII. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la Cap. 5100, Subcapitol 
01, Grupa 20, Titlul II – BUNURI SI 
SERVICII, cu suma de 22.000 lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Fondurile sunt destinate proiectului 
de sistem informatic integrat de 
eficientizare a relaţiilor cu cetăţenii 
la nivelul comunelor Afumaţi, 
Bîrca, Urzicuţa, judeţul Dolj. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
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aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

91.  Anexa 3/19/02 Cap. 5100, 
Subcapitol 01, Grupa 20, Titlul II – 
BUNURI SI SERVICII. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la Cap. 5100, Subcapitol 
01, Grupa 20, Titlul II – BUNURI SI 
SERVICII, cu suma de 15.000 lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Fondurile sunt destinate proiectului 
de sistem comunicaţional destinat 
eficientizării schimbului 
informaţional între serviciile 
deconcentrate şi primăria comunei 
Urzicuţa, judeţul Dolj. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
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„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

92.  Anexa 3/19/02, Titlul 6 Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice Art 01 alin. 43 Transferuri 
din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 
 

Se propune alocarea sumei de 90 mii 
lei pentru modernizarea şi 
eficientizarea reţelei de iluminat 
public din comuna Scanteia, jud. 
Iaşi.  
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Investiţia este necesară pentru 
asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesar introducerea sistemului 
iluminat public, de care vor 
beneficia  locuitorii acestora. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele i 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

93.  Anexa 3/19/02, Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, Grupa 
51, art. 01, alin 43- Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea programelor de 
electrificare. 

Se propune alocarea sumei de 800 
mii lei pentru extinderea şi 
modernizarea iluminatului public în 
cartierul Bariera Focşani, municipiul 
Râmnicu Sărat, judeţul Buzău. 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă  la dispoziţia 
Guvernului 
 

Pentru  asigurarea unor condiţii 
civilizate de viaţă,   desfăşurarea în 
bune condiţii a activităţii 
profesionale şi casnice a 
locuitorilor din Râmnicu Sărat 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Autori: senator PNL Cristinel Marian 
Bîgiu, deputat PNL George Adrian 
Scutaru şi deputat PNL Titi Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele i 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 
 

94.  Anexa 3/19/02, Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, Grupa 
51, art. 01, alin 43- Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea programelor de 
electrificare. 

Se propune alocarea sumei de 90 mii 
lei pentru extinderea sistemului de 
electrificare in cartierul Alecu 
Bagdat, municiopiul Râmnicu Sărat, 
judeţul Buzău.  
 
Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă  la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: senator PNL Cristinel Marian 
Bîgiu, deputat PNL George Adrian 
Scutaru şi deputat PNL Titi Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru  asigurarea unor condiţii 
civilizate de viaţă,   desfăşurarea în 
bune condiţii a activităţii 
profesionale şi casnice a 
locuitorilor din Râmnicu Sărat 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele i 
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revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

95.  Anexa nr.3/19/02/Ministerul de 
Interne/Cap.5001/paragr.51/titlul 
VI/ Transferuri între 
unităţi/art.01/alin.43/transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea programelor de 
electrificare/suma propusă pt. 2010: 
26.177 mii lei; 

Se propune transferul către bugetul 
local al comunei Alunu, judeţul 
Vâlcea a sumei de 150 mii lei pentru 
finanţarea programului de extindere, 
modernizare şi eficientizare iluminat 
public; 
 
Sursa de finanţare: diminuarea cu 
aceeaşi sumă a Bugetulului 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Iniţiator: Emilian FRÂNCU, 
Senator PNL 

CL Alunu are deja surse de 
finanţare a proiectului dar îi mai 
lipseşte cofinanţarea de 8%;/  

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
- sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vederea deoarece 
sumele stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Administraţiei 
Prezindenţiale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele i 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 87 -

concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 
 

96.  Anexa 3/19/02, Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, gr 51, 
art 01, alin 43 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi 
pentru obiectivul „Extindere reţea 
iluminat casnic, reţea de joasă 
tensiune în satul Coslogeni ", Com. 
Dichiseni cu suma de 367.000 RON 
 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 
 
Iniţiator 
Senator PNL Vasile Nedelcu 

Programul propune alimentarea 
cu energie electrică a satelor, ca 
cerinţă minimală pentru 
asigurarea unor condiţii normale 
de viaţă şi ca necesitate pentru 
asigurarea dezvoltării 
economice şi sociale a regiunilor 
izolate. Principalele obiective 
ale acestui program sunt:  
- finalizarea instalării reţelelor 
de electrificare în localităţile 
complet neelectrificate;  
- extinderea reţelelor de 
electrificare în localităţile cu 
dezvoltare periferică puternică;  
- asigurarea alimentării 
electricităţii în localităţile 
izolate, prin folosirea de grupuri 
de generare independente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
- sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vederea deoarece 
sumele stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Administraţiei 
Prezindenţiale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele i 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

 
97.  Anexa 3/19/02, Ministerul 

Administraţiei şi Internelor, gr 51, 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi 

Programul propune alimentarea 
cu energie electrică a satelor, ca 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
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art 01, alin 43 pentru obiectivul „Extindere 
electrificare sat Călăraşii Vechi ", 
Com. Cuza Vodă cu suma de 462947 
RON 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 
 
 
Ini�iator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 

cerinţă minimală pentru 
asigurarea unor condiţii normale 
de viaţă şi ca necesitate pentru 
asigurarea dezvoltării 
economice şi sociale a regiunilor 
izolate. Principalele obiective 
ale acestui program sunt:  
- finalizarea instalării reţelelor 
de electrificare în localităţile 
complet neelectrificate;  
- extinderea reţelelor de 
electrificare în localităţile cu 
dezvoltare periferică puternică;  
- asigurarea alimentării 
electricităţii în localităţile 
izolate, prin folosirea de grupuri 
de generare independente. 
 

- sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vederea deoarece 
sumele stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Administraţiei 
Prezindenţiale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele i 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

98.  Anexa 3/19/02, Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, gr 51, 
art 01, alin 43 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi 
pentru obiectivul „Extindere 
electrificare sat Ceacu”com. Cuza 
Vodă, cu suma de 307.931 RON 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 
 
Ini�iator: Senator PNL Vasile 

Programul propune alimentarea 
cu energie electrică a satelor, ca 
cerinţă minimală pentru 
asigurarea unor condiţii normale 
de viaţă şi ca necesitate pentru 
asigurarea dezvoltării 
economice şi sociale a regiunilor 
izolate. Principalele obiective 
ale acestui program sunt:  
- finalizarea instalării reţelelor 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
- sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vederea deoarece 
sumele stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Administraţiei 
Prezindenţiale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
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Nedelcu de electrificare în localităţile 
complet neelectrificate;  
- extinderea reţelelor de 
electrificare în localităţile cu 
dezvoltare periferică puternică;  
- asigurarea alimentării 
electricităţii în localităţile 
izolate, prin folosirea de grupuri 
de generare independente. 
 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele i 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

99.  Anexa 3/19/02, Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, gr 51, 
art 01, alin 43 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi 
pentru obiectivul „Continuarea 
reabilitarii sistemului de iluminat in 
satul Dragalina”, Com. Dragalina cu 
suma de  75.000 RON 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 
 
 
Ini�iator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 

Calitatea iluminatului public 
reprezintă unul din criteriile 
esen�iale de apreciere a 
nivelului popula�iei din această 
comună. Prin extinderea 
sistemului de iluminat public se 
urmăre�te securitatea traficului 
rutier nocturn, securitatea 
persoanelor �i a bunurilor, 
ambian�a plăcută �i confort 
luminos în absen�a luminii 
naturale �i estetica comunei. 
 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele i 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

100 Anexa 3/19/02, Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, gr 51, 
art 01, alin 43 

Se propune suplimentarea sumei 

prevăzute pentru judeţul Călăraşi 
Calitatea iluminatului public 
reprezintă unul din criteriile 
esen�iale de apreciere a 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
- sursa de finantare nu poate fi 
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pentru obiectivul „Modernizare si 

reabilitare iluminat public in comuna 

Unirea” cu suma de 100000 RON 

 

Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 
 
Ini�iator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 

nivelului popula�iei din această 
comună. Prin extinderea 
sistemului de iluminat public se 
urmăre�te securitatea traficului 
rutier nocturn, securitatea 
persoanelor �i a bunurilor, 
ambian�a plăcută �i confort 
luminos în absen�a luminii 
naturale �i estetica comunei. 
 

avuta in vederea deoarece 
sumele stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Administraţiei 
Prezindenţiale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele i 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu  

101 Anexa 3/19/02, Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, gr 51, 
art 01, alin 43 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi 
pentru obiectivul „Retea electrica de 
distributue de joasa tensiune si 
iluminat public”, Com. Vâlcelele, cu 
suma de 57.000 RON. 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 
 
Ini�iator: Senator PNL Vasile 

Programul propune alimentarea 
cu energie electrică a satelor, ca 
cerinţă minimală pentru 
asigurarea unor condiţii normale 
de viaţă şi ca necesitate pentru 
asigurarea dezvoltării 
economice şi sociale a regiunilor 
izolate. Principalele obiective 
ale acestui program sunt:  
- finalizarea instalării reţelelor 
de electrificare în localităţile 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
- sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vederea deoarece 
sumele stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Administraţiei 
Prezindenţiale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Nedelcu complet neelectrificate;  
- extinderea reţelelor de 
electrificare în localităţile cu 
dezvoltare periferică puternică;  
- asigurarea alimentării 
electricităţii în localităţile 
izolate, prin folosirea de grupuri 
de generare independente. 
 

prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele i 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

102 Anexa 3/19/02, Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, gr 51, 
art 01, alin 43 

Se propune suplimentarea sumei 

prevăzute pentru judeţul Călăraşi 

pentru obiectivul „Extindere reţea 

electrică în comuna Frăsinet”, cu 

suma de 200000 RON 

 
 
Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 
 
Ini�iator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 

Programul propune alimentarea 
cu energie electrică a satelor, ca 
cerinţă minimală pentru 
asigurarea unor condiţii normale 
de viaţă şi ca necesitate pentru 
asigurarea dezvoltării 
economice şi sociale a regiunilor 
izolate. Principalele obiective 
ale acestui program sunt:  
- finalizarea instalării reţelelor 
de electrificare în localităţile 
complet neelectrificate;  
- extinderea reţelelor de 
electrificare în localităţile cu 
dezvoltare periferică puternică;  
- asigurarea alimentării 
electricităţii în localităţile 
izolate, prin folosirea de grupuri 
de generare independente. 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
- sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vederea deoarece 
sumele stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Administraţiei 
Prezindenţiale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele i 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

103 Anexa 3/19/02, Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, gr 51, 
art 01, alin 43 

Se propune suplimentarea sumei 

prevăzute pentru judeţul Călăraşi 

pentru obiectivul „Reabilitare 

iluminat public în comuna Frăsinet”, 

cu suma de 400000 RON 

 

Sursa: Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 
Ini�iator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 

Calitatea iluminatului public 
reprezintă unul din criteriile 
esen�iale de apreciere a 
nivelului popula�iei din această 
comună. Prin extinderea 
sistemului de iluminat public se 
urmăre�te securitatea traficului 
rutier nocturn, securitatea 
persoanelor �i a bunurilor, 
ambian�a plăcută �i confort 
luminos în absen�a luminii 
naturale �i estetica comunei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
- sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vederea deoarece 
sumele stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Administraţiei 
Prezindenţiale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele i 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

104  
Anexa 3 / 19 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la Ministerul 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
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ATEGORIEI DE INVESTITII Parc 
comuna Fântânele, jud.  Teleorman – 
Realizare prin cofinanţare, cf. 
Documentaţiei nr. 50089 / 2009 
 
Suma alocată: 50 mii lei 

Administraţiei şi Internelor 
 
 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

 -Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

105 Anexa 3/19 
Ministerul Administratiei si 
Internelor 

Se propune alocarea sumei de 20000 
mii lei pentru compensarea pretului 
combustibilului utilizat in centralele 
termice pentru incalzirea populatiei 
CET Braila, judet Braila 
 
Sursa de finantare: Administratia 
Prezidentiala 
Senator PSD+PC Ion Rotaru 

Potrivit OG36/2006 se aloca de la 
bugetul de stat 45%din  valoarea 
combustibilului utilizat in 
centralele termice pentru incalzirea 
populatiei. Subliniem ca in aceeasi 
situatie se afla si alte municipii din 
tara. 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
 - Sumele stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Administratiei 
Prezidentiale au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu.  

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritătilor în repartizarea 
fondurilor pe destinaţii revine 
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ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

106 Anexa 3/19 
Ministerul Administratiei si 
Internelor 

Se propune alocarea sumei de1200 
mii lei pentru plata lucrarilor 
executate in anul 2009 si neachitate 
la obiectivul reabilitare statii de 
pompare SPA km.221 si a statiei de 
repompare SRPA 01 – Terasa Viziru, 
judet Braila 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
Senator PSD+PC Ion Rotaru 

Se impune reabilitarea sistemului 
de irigat din judetul Braila dar si 
din intreaga tara avand in vedere 
conditiile climatice si seceta care se 
manifesta tot mai agresiv de la an la 
an in Romania. 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

107 Anexa 3/19 
Ministerul Administratiei si 
Internelor 

Se propune alocarea sumei de 30000 
mii lei pentru finalizarea lucrarilor de 
reabilitare sistem irigatii etapa a doua 
– Terasa Viziru, judet Braila 

Se impune reabilitarea sistemului 
de irigat din judetul Braila dar si 
din intreaga tara avand in vedere 
conditiile climatice si seceta care se 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
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Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
Senator PSD+PC Ion Rotaru 

manifesta tot mai agresiv de la an la 
an in Romania. 
 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

108 Anexa nr.3/19 Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 

Se propune acordarea sumei de 
1.195.000 lei necesară realizării de 

Sediul Poliţiei Municipiului 
Medgidia are nevoie de reparaţii 

amendamentul întrucat: 
- Sursa de finanţare nu 
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reparaţii capitale la Sediul Poliţiei 
Municipiului Medgidia. 
Beneficiar, Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Constanţa 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Amendament propus de  
Senator  PSD Nicolae MOGA 

capitale urgente. Personalul işi 
desfăşoară activitatea în condiţii 
improprii 

 
 
 
 
 

poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
  - Cheltuielile pentru reparaţiile 
capitale  se încadreaza in 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii, fiind prevăzute în 
programul de investiţii, fiind 
prevăzute în programul de 
investiţii,  în sumă globală în 
cadrul poziţiei C - ˝Alte 
cheltuieli de investiţii˝, categoria 
e) ˝alte cheltuieli asimilate 
investiţiilor ˝cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă liste 
separate de către ordonatorul 
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principal de credite. 

109  
Anexa nr.3/19 Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 

 
Se propune acordarea sumei de 
235.000 lei necesară consolidării şi 
reabilitării Postului de  Poliţie 
Dobromir. 
Beneficiar, Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Constanţa 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Amendament propus de  
Senator  PSD Nicolae MOGA 

 
Postul de  Poliţie Dobromir are 
nevoie urgentă  de lucrări de 
consolidare şi reabilitare. 
Personalul işi desfăşoară activitatea 
în condiţii improprii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.  - Cheltuielile pentru reparaţiile 
capitale  se încadreaza in 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii, fiind prevăzute în 
programul de investiţii, fiind 
prevăzute în programul de 
investiţii,  în sumă globală în 
cadrul poziţiei C - ˝Alte 
cheltuieli de investiţii˝, categoria 
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e) ˝alte cheltuieli asimilate 
investiţiilor ˝cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 

110  
Anexa nr.3/19 Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 

 
Se propune acordarea sumei de 
600.000 lei pentru racordarea la gaze 
naturale, instalarea unei centrale 
termice şi modernizarea instalaţiilor 
termice şi sanitare la Sediul 
Serviciului  Poliţiei Rutiere din 
Constanţa. 
Beneficiar, Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Constanţa 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Amendament propus de  
Senator  PSD Nicolae MOGA 

 
Instalaţia termică actuală este 
nefuncţională, instalaţiile sanitare 
sunt învechite, deteriorate şi 
insalubre.  
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
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programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

111  
Anexa nr.3/19 Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 

 
Se propune acordarea sumei de 
1.500.000 lei pentru construcţia unui 
Post de Poliţie în localitatea Saligny. 
Beneficiar, Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Constanţa. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Amendament propus de  
Senator  PSD Nicolae MOGA 

 
 Postul de Poliţie din localitatea 
Saligny are sediul într-un birou 
provizoriu pus la dispoziţie de către 
primărie,  impropriu atât ca 
suprafaţă cât şi din punct de vedere 
al dotării cu utilităţi.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 100 -

documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 

112  
Anexa nr.3/19 Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 

 
Se propune acordarea sumei de 
1.500.000 lei pentru construcţia unui 
Post de Poliţie în localitatea 
Bărăganu. 
Beneficiar, Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Constanţa. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Amendament propus de  
Senator  PSD Nicolae MOGA 

 
În prezent  poliţia din localiatea 
Bărăganu îşi desfăşoară activitatea 
într-un sediu insalubru care nu este 
în proprietatea poliţiei şi generează 
costuri ridicate prin chiriile  plătite.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
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documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 

113  
Anexa nr.3/19 Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 

 
Se propune acordarea sumei de 
1.000.000 lei necesară realizării de 
reparaţii capitale la Sediul Poliţiei 
oraşului Năvodari. 
Beneficiar, Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Constanţa 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Amendament propus de  
Senator  PSD Nicolae MOGA 

 
Sediul Poliţiei oraşului Năvodari 
are nevoie de reparaţii capitale. 
Clădirea nu poate asigura 
funcţionarea în condiţii normale 
având instalaţia termică 
nefuncţională, instalaţiile sanitare 
învechite şi insalubre, iar structura 
clădirii necesită consolidare. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.  - Cheltuielile pentru reparaţiile 
capitale  se încadreaza in 
categoria altor cheltuieli de 
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investiţii, fiind prevăzute în 
programul de investiţii, fiind 
prevăzute în programul de 
investiţii,  în sumă globală în 
cadrul poziţiei C - ˝Alte 
cheltuieli de investiţii˝, categoria 
e) ˝alte cheltuieli asimilate 
investiţiilor ˝cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite 

114  
Anexa nr.3/19 Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 

 
Se propune acordarea sumei de 
1.500.000 lei pentru construcţia unui 
Post de Poliţie în localitatea Albeşti. 
Beneficiar, Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Constanţa. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Amendament propus de  
Senator  PSD Nicolae MOGA 

 
Suma este necesară pentru 
construcţia unui Post de Poliţie în 
localitatea Albeşti deoarece vechiul 
sediu a fost cedat în urma unei 
hotărâri judecătoreşti. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

115 Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa 3/19 - Ministerul 
Administratiei şi Internelor 
 
 
 

Alocarea sumei de 2.000.000 lei 
pentru extinderea sediului primăriei 
municipiului Orăştie, judeţul 
Hunedoara. 
 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Această sumă este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de extindere a 
sediului primăriei municipiului 
Orăştie. Lucrare nefinalizată 
datorită lipsei fondurilor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

116 Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa 3/19 - Ministerul 
Administratiei şi Internelor 
 
 
 

Alocarea sumei de 3.000.000 lei 
pentru construirea sediului primăriei 
comunei Turdaş, jud. Hunedoara. 
 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Primăria comunei Turdaş are 
nevoie urgentă de fonduri pentru 
executarea lucrărilor de construcţie 
a noului sediu, clădirea actuală 
fiind retrocedată. 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

117 Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa 3/19 - Ministerul 
Administratiei şi Internelor 
 
 
 

 
Alocarea sumei de 597.790 lei pentru 
reabilitarea termică a sediului 
primăriei oraşului Geoagiu, judeţul 
Hunedoara 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

 
Contribuţia primăriei Geoagiu este 
de 597.790 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 1.195.580 lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

118 Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa 3/19 - Ministerul 
Administratiei şi Internelor 
 
 
 

Alocarea sumei de 2.000.000 lei 
pentru construcţia sediului primăriei 
comunei Băcia, judeţul Hunedoara. 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Primăria comunei Băcia are nevoie 
de fonduri pentru construirea 
sediului primăriei. Acest proiect a 
fost depus în 2007, 2008 şi 2009. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

119 Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa 3/19 - Ministerul 
Administratiei şi Internelor 
 
 
 

Alocarea sumei de 395.038,84 lei 
pentru realizarea electrificării 
zonelor neelectrificate din satul 
Copaci, comuna Toteşti, judeţul 
Hunedoara, prin programul 
Electrificare 2007-2009. 
 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Alimentarea cu energie electrica a  
13 gospodarii din satul Copaci şi 
repopularea acestui sat. Dosarul 
cererii de finantare a fost depus in 
luna Iunie 2009, la MIRA. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele i 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

120 ANEXA NR.3/19/ – FORMULAR 
F02; CAP. 80.01, TITLUL 510206  
Retehnologizare centrale termice 
şi electrice de termoficare 
Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
 

SE PROPUNE INTRODUCEREA 
UNUI OBIECTIV DE INVESTIŢII: 
- „Modernizarea C.T nr.5 – oraş 
Măcin, judeţul Tulcea” cu suma de 
710 mii lei. 
 
Sursa de finanţare – în cadrul 
valorii prevăzute la capitolul 
respectiv din proiectul de buget. 
 
Autor: Trifon BELACURENCU – 
PSD+PC  
 

     In  baza  „Strategiei  de 
alimentare cu energie  termica in 
sistem centralizat a orasului Macin, 
judetul Tulcea”, Consiliul Local 
Macin si-a propus sa realizeze si 
modernizarea  unui numar de patru 
CT – uri. 
     In prima etapa de implementare 
a strategiei, derulata intre anii 2006 
– 2008, au fost finalizate lucrarile 
de modernizare la trei din cele patru 
centrale termice. 
      In anul 2008 a fost aprobat si 
Studiul de fezabilitate pentru 
„Modernizarea C.T. nr. 5 – oras 
Macin, judetul Tulcea”, cea de-a 
patra centrala termica din Strategie, 
care deserveste si Spitalul orasului 
Macin. 
      Pe langa contributia Consiliului 
Local, aprobata prin bugetul pentru 
anul 2009, pentru realizarea acestui 
obiectiv, urmare a interventiilor 
facute , in baza „Programului 
national pentru cresterea eficientei 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.  

- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
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energetice si utilizarea surselor 
regenerabile de energie in sectorul 
public pentru anii 2009 – 2010”, 
aprobat prin   HG nr. 1.661/2008, 
Agentia Romana pentru 
Conservarea Energiei a alocat suma 
de 446.000 lei (Ordinul Ministrului 
Economiei nr. 1475/2009). 
 Pentru diferenta de cca 710.000 lei, 
necesara terminarii lucrarilor de 
modernizare C.T. nr. 5, s-au facut 
demersuri pe langa Directia pentru 
comunitati locale, zone asistate, 
ajutor de stat si parteneriat cu 
structurile asociative din cadrul 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, care in baza programului 
„Termoficare 2006 – 20015 caldura 
si confort”  si  a Regulamentului de 
implementare a acestuia, poate 
aloca suma respectiva. 
Din pacate, desi s-a depus toata 
documentatia prevazuta de 
regulament si s-au facut 
completarile solicitate, cererea 
orasului Macin a ramas 
nerezolvata. 

121 Anexa 3/19/02 Ministerul 
Administraţiei şi Internelor – Cap. 
6101.05. Protecţie civilă şi protecţia 
contra incendiilor 

Anexa 3/19/02 Ministerul 
Administraţiei şi Internelor – Se 
suplimentează Cap. 6101.05. 
Protecţie civilă şi protecţia contra 
incendiilor cu suma 10.000 mii lei 
 

Cu toată că în programul de 
guvernare la Cap. 20 se vorbeşte de 
creşterea gradului de siguranţă şi 
protecţie pentru cetăţeni, sumele 
alocate în proiectul legii bugetului 
de stat pentru protecţia contra 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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Sursa de finanţare Anexa nr. 
3/01/01 Administraţia Prezidenţială 
cap. 5000 şi grupa 01 cheltuieli 
curente cu suma de 7000 lei şi 3000 
lei din  Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
Autori: 
Lakatos Péter,  
Erdei D. István,  -deputaţi  UDMR 

incendiilor 2010 scad cu 7,52% 
pentru a micşora această reducere 
substanţiale propun suplimentarea 
sus menţionată. 
Sursa de finanţare Anexa nr. 
3/01/01 Administraţia Prezidenţială 
cap. 5000 şi grupa 01 cheltuieli 
curente cu suma de 7000 lei şi 3000 
lei din  Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor pe destinaţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, iar 
sumele stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Administraţiei 
prezidenţiale au fost 
dimensionate de aceasta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu de 
activitate în cursul exerciţiului 
bugetar. 

122 Anexa 3/19 Ministerul 
Administraţiei şi  Internelor 

Realizare  Sediu  Primărie  
com.  Băbiciu Jud. Olt – 2000 
 
Fondul de rezervă  al  
Guvernului 
Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 
 

 Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

123 Anexa 3/19 Ministerul 
Administraţiei şi  Internelor 

Extindere  Sediul Primărie  
com. Poboru Jud. Olt – 800 
 
Fondul de rezervă  al  
Guvernului 
Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 

 Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

124 MINISTERUL 
ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR 
 
Anexa 3/19/02 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Consiliului Judeţean Iaşi, 
prin anexa  3/19/02 – Bugetul pe 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole şi 
alineate după caz pe anii 2008-2010 
(sumele alocate din bugetul de stat), 
capitolul 5001, grupa 51, titlul VI 
„Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, cu suma de  
85.000 mii lei pentru realizarea 
obiectivului Construcţia pistei 

Asigurarea fondurilor necesare 
în vederea demarării lucrărilor 
pentru obiectivul Construcţia 
pistei aeroportului Iaşi. Realizarea 
acestui obiectiv este justificată de 
interesul public de a atinge 
standardele europene de 
exploatare şi de siguranţă privind 
desfăşurarea traficului aerian în 
regiunea Moldovei, în condiţiile 
în care Studiul de fezabilitate şi 
Proiectul tehnic sunt finalizate, 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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aeroportului Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Administraţiei şi 
Internelor. 
 

Autori: Deputat PNL, Relu 
FENECHIU 
Deputat PNL, Cristian ADOMNIŢEI 
Deputat PSD Anghel STANCIU 
Senator PNL, Varujan VOSGANIAN 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL   

iar menţinerea condiţiilor actuale 
de infrastructură determină 
accentuarea critică a gradului de 
uzură fizică şi morală  
 
 
 
 
 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

125 Anexa 3/19/02, capitol 6101/ titlul 
10/articol 10/ alineat 07 

Se propune finantarea fondului de 
premii cu suma de 2.242 mii lei. 
 
Sursa: Obiectiv 738 anexa 3/19/29 
Autor: Deputat PSD+PC Pop 
Georgian 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Este necesar ca pe fondul cresterii 
infractionalitatii, lucratorii de la 
ordine publica si siguranta 
cetateanului sa fie motivati 
financiar pentru prinderea 
infractorilor (in forma initiala a 
proiectului de buget pe 2010 fondul 
este 0) 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
 - În conformitate cu alin. 7 al 
art.30 din Legea – cadru nr. 
330/2009 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din 
fonduri publice, în anul 2010 
personalul bugetar nu 
beneficiază de premii în cursul 
anului. 

126 MINISTERUL  Se propune suplimentarea sumelor Consolidarea, extinderea şi Se propune respingerea 
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ADMINISTRATIEI SI 
INTERNELOR 
 
Anexa3/19 
 

alocate pe anul 2010 astfel : 
 
 Consolidare,extindere şi 
modernizare sediu primărie 
localitatea Mihail Kogălniceanu, 
jud.Tulcea cu suma de 200 mii lei. 
 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
Guvernului. 
Autor : Varujan Pambuccian 
 

modernizarea actualului sediu 
al primăriei 
 
 

 

amendamentul întrucat: 
- Sursa de finanţare nu 

poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.  
- Cheltuielile pentru reparaţiile 
capitale  se încadreaza in 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii, fiind prevăzute în 
programul de investiţii, fiind 
prevăzute în programul de 
investiţii,  în sumă globală în 
cadrul poziţiei C - ˝Alte 
cheltuieli de investiţii˝, categoria 
e) ˝alte cheltuieli asimilate 
investiţiilor ˝cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă liste 
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separate de către ordonatorul 
principal de credite. 

127 Anexa 3/19/02 
Art.01 alin.43 Finantarea 
programelor de electrificare 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 130 mii lei pentru reabilitarea 
sistemului de iluminat din comuna 
Paltinis,  judetul Botosani 
 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
Autor: Florin Turcanu, deputat 
PNL 

 Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

128 Anexa 3/19/02 
Titlul VI,  
Art 01, Alin 43 
 Programul privind finantarea 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 200 mii lei pentru modernizarea 
sistemului de iluminat public, 
arhitectural si decorativ, din 

Lucrare finalizata, dar ne achitata, 
exista pobilitatea platii penalitatilor 
de intarziere la plata contractului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
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programelor de electrificare comuna Cordăreni, judetul 
Botosani 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
Autor: Florin Turcanu, deputat 
PNL 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

129 Anexa 3/19/02 
Art.01 alin.43 Finantarea 
programelor de electrificare 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „ Reabilitare iluminat 
public”, jud Calarasi, com Frasinet, 
cu suma de 400 mii lei  
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Crearea unei infrastructuri adaptata 
la normele europene. 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

130 Anexa 3/19/02  
Titlul VI art.01, alin.43 
Finantarea programelor de 
electrificare 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „Reabilitare iluminat 
public”, jud Calarasi, com Lehliu, cu 
suma de 57,5 mii lei  
 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

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

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
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revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

131 Anexa 3/19/02  
Titlul VI art.01, alin.43 
Finantarea programelor de 
electrificare 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „ Extindere retele electrice 
„ jud Calarasi, comuna Sarulesti , cu 
suma de 250 mii lei  
 
Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Crearea unei infrastructuri pentru 
asigurarea unor conditii de viata 
normale.  

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

132 Anexa Ministerul Administraţiei şi 
Internelor – Anexa 3/19/02 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 01, 
alin. 43 – Transferuri din bugetul 
de stat către bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de 
electrificare 
 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru „Studii de fezabilitate 
pentru extinderea reţelei electrice”, 
comuna Dumbrăveni, jud. Suceava 
 
 
 
Senator Varujan Vosganian 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Finanţarea obiectivului este 
esenţială dezvoltarea localităţii 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „ nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu  

133 Anexa Ministerul Administraţiei şi 
Internelor – Anexa 3/19/02 

Se propune alocarea sumei de 130 
mii lei pentru obiectivul 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
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Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 01, 
alin. 43 – Transferuri din bugetul 
de stat către bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de 
electrificare 
 

„Electrificare grup case Domneşti”, 
com. Mariselu, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 
 

- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „ nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

134 Anexa 3/19/02 titlul 6, art. 01, alin 
43 
Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare 
iluminat public in localitatea Breaza, 
cu suma de 100 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Retea de iluminat public  
improprie. Sursa:bugetul alocat 

ministerului 
 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

 

sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

135 Anexa 3/19/02 titlul 6, art. 01, alin 
43 
Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Extindere retea de 
electrificare in comuna Breaza, cu 
suma de 200 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lucrare inceputa. Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „ nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.  Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu  

136 Anexa 3/19/02 titlul 6, art. 01, alin Se propune suplimentarea sumei Retea de iluminat public  Se propune respingerea 
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43 
Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 

prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare retea 
de electrificare(introducere trifazic 
staţie de pompare) in comuna 
Sânger, cu suma de 100 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

improprie.  
Sursa:bugetul alocat ministerului 

amendamentul întrucat: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

137 Ministerul Administraţiei şi 
Internelor Anexa 3/19/02, cap 
5001, grupa 51, art. 01, alin 43 – 
Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 

Se propune alocarea  sumei de 
22.957 lei pentru extindere reţea 
electrică în cartierul nou de case – 
proiect în derulare, în comuna Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Investitia este necesara pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
utilităţi publice 
 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu  
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138 Ministerul Administraţiei şi 
Internelor Anexa 3/19/02, cap 
5001, grupa 51, art. 01, alin 43 – 
Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 

Se propune alocarea  sumei de 
100.000 lei pentru reabilitare  
iluminat public în comuna Grindu, 
judeţul Ialomiţa. 
 
 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Investitia este necesara pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
utilităţi publice 
 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

139 Ministerul Administraţiei şi 
Internelor Anexa 3/19/02, cap 
5001, grupa 51, art. 01, alin 43 – 
Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 

Se propune alocarea sumei de 
2.420,61 mii lei pentru Program 
”Electrificare 2007-2009” în comuna 
Mărăşeşti, judeţul Vrancea. 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Investitia este necesara pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
utilităţi publice 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
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politica sa în domeniu  

140 Ministerul Administraţiei şi 
Internelor Anexa 3/19/02, cap 
5001, grupa 51, art. 01, alin 43 – 
Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 

Se propune alocarea sumei de 54 mii 
lei pentru Reabilitare, modernizare şi 
extindere sistemului de iluminat 
public în comuna Mera, judeţul 
Vrancea. 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Investitia este necesara pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
utilităţi publice 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

141 Anexa 3/19 Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
Titlul VI – Transferuri între 
autorităţi ale administraţiei publice 
Art 01 alin 43 Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele lovale 
pentru finanţarea programelor de 
elctrificare 

Se propune alocarea sumei de 30 mii 
lei, în vederea realizării obiectivului 
"iluminat public", în comuna 
Conţeşti, judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
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Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu  

142 Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 

Anexa 3/19/02, Titlul 6 Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice Art 01 alin. 43 Finanţarea 
programelor de electrificare 

 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 100 mii lei pentru 
reabilitare iluminat public în 
localitatea Rădoieşti. 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesar introducerea sistemului 
iluminat public, de care vor 
beneficia  locuitorii acestora. 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

143 Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 

Anexa 3/19/02, Titlul 6, art. 01 alin 
43 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 200 mii lei pentru 
extindere reţea electrică sat nou in 
localitatea Poroschia. 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Asigurarea condiţiilor necesare 
pentru dezvoltarea comunităţii. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută  

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

144 Anexa 3/19/02 
Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Art. 01, alin. 43 - Transferuri din 
bugetul de stat catre bugetele 
locale pentru finantarea 
programelor de electrificare 
   

Se propune alocarea sumei de 65 mii 
RON pentru finanţarea proiectului de 
realizarea a iluminatului public în 
comuna Zimbor, judeţul Sălaj. 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu  

145 Anexa 3/19/02 Ministerul 
Administratiei si Internelor  
Titlul VI – Transferuri intre 

Se propune alocarea sumei  de   30 
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului MODERNIZARE 

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesar introducerea sistemului 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
- Responsabilitatea stabilirii 
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autoritati ale administratiei publice  
Art. 01 alin. 43 Transferuri din 
bugetul de stat catre bugetele locale 
pentru finantarea programelor de 
electrificare 

SISTEM ILUMINAT PUBLIC 
LUIZI CALUGARA SI OSEBITI, 
comuna Luizi Călugăra, Judetul 
Bacau 
 
Autori  
Deputat PNL Mihai Banu 
Deputat PNL Ionel Palăr 
Senator PNL Gabriel Berca 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

iluminat public, de care vor 
beneficia  locuitorii acestora. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Administratiei 
si Internelor  
  

prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

146 Anexa 3/19/02 Ministerul 
Administratiei si Internelor  
Titlul VI – Transferuri intre 
autoritati ale administratiei publice  
Art. 01 alin. 43 Transferuri din 
bugetul de stat catre bugetele locale 
pentru finantarea programelor de 
electrificare 

Se propune alocarea sumei  de  500 
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului MODERNIZARE DE 
RETEA DE ILUMINAT PUBLIC 
STRADAL, comuna Măgireşti,  
judeţul  Bacău 
 
Autori  
Deputat PNL Mihai Banu 
Deputat PNL Ionel Palăr 
Senator PNL Gabriel Berca 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesar introducerea sistemului 
iluminat public, de care vor 
beneficia  locuitorii acestora. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Administratiei 
si Internelor  
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

147 Anexa 3/19/02 Ministerul 
Administratiei si Internelor  

 
Se propune alocarea sumei de  300 

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  este 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
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Titlul VI – Transferuri intre 
autoritati ale administratiei publice  
Art. 01 alin. 43 Transferuri din 
bugetul de stat catre bugetele locale 
pentru finantarea programelor de 
electrificare 

mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului PROIECTARE SI 
MODERNIZARE SI EXTINDERE 
RETEA ILUMINAT PUBLIC, 
comuna Săuceşti, judeţul  Bacău 
 
Autori  
Deputat PNL Mihai Banu 
Deputat PNL Ionel Palăr 
Senator PNL Gabriel Berca 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL  

necesar introducerea sistemului 
iluminat public, de care vor 
beneficia  locuitorii acestora. 
 
 
Sursa de finanţare: Ministerului 
Administratiei si Internelor  
 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

148 Anexa 3/19/02 Ministerul 
Administratiei si Internelor  
Titlul VI – Transferuri intre 
autoritati ale administratiei publice  
Art. 01 alin. 43 Transferuri din 
bugetul de stat catre bugetele locale 
pentru finantarea programelor de 
electrificare 

Se propune alocarea sumei de  2.600 
mii lei  
in vederea realizarii obiectivului 
EXTINDERE SI MODERNIZARE 
RETELE ELECTRICE COMUNA 
RACACIUNI, comuna Răcăciuni, 
judetul Bacau     
 
Autori  
Deputat PNL Mihai Banu 
Deputat PNL Ionel Palăr 
Senator PNL Gabriel Berca 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL  

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesar introducerea sistemului 
iluminat public, de care vor 
beneficia  locuitorii acestora. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Administratiei si 
Internelor  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 
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Senatului     
 

149 Anexa 3/19/02 Ministerul 
Administratiei si Internelor  
Titlul VI – Transferuri intre 
autoritati ale administratiei publice  
Art. 01 alin. 43 Transferuri din 
bugetul de stat catre bugetele locale 
pentru finantarea programelor de 
electrificare 

Se propune alocarea  sumei de 150 
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului ,,Reabilitare sistem 
iluminat public” comuna Alunu,  
Judetul Valcea. 
 
Autor: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

150 Anexa 3/19/02 Ministerul 
Administratiei si Internelor  
Titlul VI – Transferuri intre 
autoritati ale administratiei publice  
Art. 01 alin. 43 Transferuri din 
bugetul de stat catre bugetele locale 
pentru finantarea programelor de 
electrificare 

Se propune alocarea sumei de 350 
mii lei., in vederea realizarii 
obiectivului ,,Reabilitarea sistemului 
de iluminat public” in comuna 
Galicea,  pentru judeţul Valcea. 
 
Autor: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
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concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

151 MINISTERUL 
ADMINISTRATIEI SI 
INTERNELOR 

Anexa 3/19/02, Art. 01, Alin 43 

Titlu Transferuri din bugetul de stat 
catre bugetele locale pentru 
finantarea programelor de 
electrificare 
 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
450 mii lei pentru obiectivul 
„Construire Retea Electrica pentu 
alimentarea cu energie electrica”, 
Comuna Casimcea, jud. Tulcea 
Autori: deputat PNL Octavian Popa 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Sursa de Finantare: 
Bugetul Ministerului Administratiei 
si internelor 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

152  Anexa 3/19/02 titlul 6, art. 1 alin 
43 (electrificare) 
Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul : 
„Electrificarea grupurilor de locuinţe 
din zonele Stramba, Sovarna şi 
Trestioara” cu suma de 1.200 mii lei. 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL,  Gheorghe Gabor  
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare ale PNL 
 

Cele 40 de locuinţe în care trăiesc 
135 de persoane din care 20 de 
elevi, situate în zonele menţionate 
nu au beneficiat niciodată de 
electricitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
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fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

153 Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19/02 Titlul 6 – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 01 alin. 
43, Finanţare programe electrificare

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 60.000 
lei pentru obiectivul „Extindere 
iluminat public în satele Băceşti, 
Stejari, Popeşti, Piscoiu”, comuna 
Stejari, jud. Gorj. 
Iniţiatori: 
Deputat PNL – Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

154 Ministerul Administraţiei şi 
Internelor Anexa 3/19/02, cap 
5001, grupa 51, art. 01, alin 43 – 
Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 1100 mii lei, pentru extindere 
reţea electrificare in satele Vînători, 
Costi si Odaia Manolache, comuna 
Vinatori, judeţul Galaţi 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Investitia este necesara pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
utilităţi publice 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

155 Ministerul Administraţiei şi 
Internelor Anexa 3/19/02, cap 
5001, grupa 51, art. 01, alin 43 – 
Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 

Se propune alocarea sumei de 2000 
mii lei pentru extinderea reţelei 
electrice în localităţile Şendreni şi 
Şerbeştii-Vechi, comuna Şendreni, 
Judeţul Galaţi 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Investitia este necesara pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
utilităţi publice 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

156 Ministerul Administraţiei şi 
Internelor Anexa 3/19/02, cap 
5001, grupa 51, art. 01, alin 43 – 
Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 
 

Se propune alocarea sumei de 300 
mii lei pentru extinderea reţelei 
electrice în comuna Munteni, Judeţul 
Galaţi 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

 
Investitia este necesara pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
utilităţi publice 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

157 Anexa 3/19/02, Titlul 6 Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice Art 01 alin. 43 Transferuri 
din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 127 
mii lei pentru reabilitarea, 
modernizarea şi eficientizarea reţelei 
de iluminat public în comuna Alunu, 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Investiţia a fost finanţaţă de 
A.N.D.Z.M.. Suma solicitată 
reprezintă cofinanţarea Consiliului 
Local 
 
Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesar introducerea sistemului 
iluminat public, de care vor 
beneficia  locuitorii acestora. 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

158 Anexa 3/19/02, Titlul 6 Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice Art 01 alin. 43 Transferuri 
din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
120.000 mii lei pentru înfiinţarea 
serviciului de iluminat public în 
oraşul Balş, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesar introducerea sistemului 
iluminat public, de care vor 
beneficia  locuitorii oraşului. 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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 sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

159 Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19/02 Titlul 6 – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 01 alin. 
43, Finanţare programe electrificare

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 
2.118.072,67 lei pentru obiectivul  
Alimentare cu energie electrică sat 
Văcarea”, comuna Polovragi, jud. 
Gorj. 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Achitarea datoriilor la lucrările 
executate şi neachitate. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului 
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

160 Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19/02 Titlul 6 – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 01 alin. 
43, Finanţare programe electrificare

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 60.000 
lei pentru obiectivul „Extindere 
iluminat public în satele Băceşti, 
Stejari, Popeşti, Piscoiu”, comuna 
Stejari, jud. Gorj. 
 
Deputat PNL – Dan Morega 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 135 -

Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

161 Anexa 3/19/02 
Art.01 alin.43 Finantarea 
programelor de electrificare 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 130 mii lei pentru reabilitarea 
sistemului de iluminat din comuna 
Paltinis,  judetul Botosani 
Autor: Florin Turcanu, deputat 
PNL 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
  - Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
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politica sa în domeniu 
162 Anexa 3/19/02 

Titlul VI,  
Art 01, Alin 43 
 Programul privind finantarea 
programelor de electrificare 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 200 mii lei pentru modernizarea 
sistemului de iluminat public, 
arhitectural si decorativ, din 
comuna Cordăreni, judetul 
Botosani 
Autor: Florin Turcanu, deputat 
PNL 

Lucrare finalizata, dar ne achitata, 
exista pobilitatea platii penalitatilor 
de intarziere la plata contractului. 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
  - Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu  

163 Anexa 3/19/02 
Art.01 alin.43 Finantarea 
programelor de electrificare 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „ Reabilitare iluminat 
public”, jud Calarasi, com Frasinet, 
cu suma de 400 mii lei  
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 

Crearea unei infrastructuri adaptata 
la normele europene. 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
  - Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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Motreanu Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu  

164 Anexa 3/19/02  
Titlul VI art.01, alin.43 
Finantarea programelor de 
electrificare 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „Reabilitare iluminat 
public”, jud Calarasi, com Lehliu, cu 
suma de 57,5 mii lei  
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

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

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
  - Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar  Responsabilitatea stabilirii 
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prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

165 Anexa 3/19/02  
Titlul VI art.01, alin.43 
Finantarea programelor de 
electrificare 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „ Extindere retele electrice 
„ jud Calarasi, comuna Sarulesti , cu 
suma de 250 mii lei  
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Crearea unei infrastructuri pentru 
asigurarea unor conditii de viata 
normale. Sursa de finanţare: 
Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
  - Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar  Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

166 Anexa3/19 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune acordarea sumei de 
300.000 lei pentru construirea unui 

Poligon de Tragere acoperit în cadrul 
UM0608 Constan�a, Gruparea de 

Jandarmi Mobilă “TOMIS” 
CONSTANŢA 

Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozi�ia Guvernului 

 
 
Amendament propus de  
Senator PSD Nicolae MOGA 

Amenajarea unui poligon 
de tragere acoperit în incinta 
unităţii (cu posibilitatea folosirii 
acestuia şi de către alte structuri 
locale aparţinând M.A.I.) este 
necesara datorită distanţei mari faţă 
de sediul unităţii, a locului de 
dispunere a poligonului descoperit 
temporar Cumpăna, unde se 
execută în prezent şedinţele de 
tragere, fapt ce implică consumuri 
mari de carburanţi pentru 
transportarea cadrelor şi asigurării 
materiale, precum şi alocarea unui 
buget suplimentar de timp;  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
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economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

167 Anexa3/19 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune acordarea sumei de 
300.000 lei pentru construirea unei 

săli de sport în cadrul UM0608 
Constan�a, Gruparea de Jandarmi 

Mobilă “TOMIS” CONSTANŢA 
 

Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozi�ia Guvernului 

 
Amendament propus de  
Senator PSD Nicolae MOGA 

Amenajarea unei săli de sport în 
incinta unităţii (cu posibilitatea 
folosirii acesteia şi de către alte 
structuri locale aparţinând M.A.I.) 
este necesară antrenării 
subunităţilor mobile de intervenţie. 
Numărul de persoane ce urmează a 
desfăşura activitatea în noile spaţii 
este de cel puţin 450 oameni care 
vor executa pregătirea fizică în 
toate anotimpurile anului.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 - Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
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economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

168 Anexa3/19 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune acordarea sumei de 
2.000.000 lei pentru amenajarea unei 
grădiniţe cu orar prelungit în cadrul 
UM0608 Constan�a, Gruparea de 

Jandarmi Mobilă “TOMIS” 
CONSTANŢA 

 
Sursa de finantare: Fondul de 

rezerva la dispozi�ia Guvernului 
 
Amendament propus de  
Senator PSD Nicolae MOGA 

Amenajarea unei grădiniţe 
cu orar prelungit în incinta unităţii 
este necesară pentru faptul că în 
municipiul Constanţa învăţământul 
preşcolar este supraaglomerat.  În 
plus, media de vârstă a personalului 
unităţii noastre este de 35 de ani, �i 
ar putea fi cuprinşi în programul de 
învăţământ al acestei grădiniţe 
peste 70 de copii de vârstă 
preşcolară. 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
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investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

169 Anexa3/19 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune acordarea sumei de 
300.000 lei pentru înfiin�area unei 

unită�i hipo(18 cai), în cadrul 
UM0608 Constan�a, Gruparea de 

Jandarmi Mobilă “TOMIS” 
CONSTANŢA 

 
 

Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozi�ia Guvernului 

  

 
 
 
Amendament propus de  
Senator PSD Nicolae MOGA 

Înfiinţarea unei 
subunităţi hipo în cadrul 
unităţii noastre, având în 
vedere practica în domeniu a 
subunităţilor de acest gen, 
existente la nivel naţional şi 
internaţional, ce a demonstrat 
eficienţa sporită a 
dispozitivelor cu elemente de 
serviciu călare, pe timpul 
desfăşurării misiunilor de 
menţinere, asigurare şi 
restabilire a ordinii publice. 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 143 -

investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

170  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/19 
Ministerul  Administra�iei �i 

Internelor 

 
Se propune alocarea sumei de  

1.800 mii lei pentru construcţia unui 
nou sediu al primăriei al comunei 
Băbiciu, jude�ul OLT. 

Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă la dispoziţia Guvernului 

  
          Amendament propus de 
Senatorul  PSD Ion Toma. 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
Această sumă este necesară pentru  
buna desfăşurarea a activităţii la 
primăria comunei Băbiciu. 
Construirea unui nou sediu se 
impune, cu atât mai mult cu cât 
pentru consolidarea si amenajarea 
vechiului sediu, insalubru si care nu 
este propice pentru realizarea 
optimă a atribu�iilor angaja�ilor, 
sunt necesare fonduri mult mai 
mari.  
 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

171  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/19 
Ministerul  Administra�iei �i 

Internelor  

 
Se propune alocarea sumei de  

307 mii lei pentru sediul nou al 
primăriei comunei Bârza, judetul Olt. 

  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
            

 
           Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică  

 
Această sumă este necesară pentru  
buna desfăşurarea a activităţii la 
primăria comunei Bârza. 
Construirea unui nou sediu se 
impune, cu atât mai mult cu cât 
pentru consolidarea si amenajarea 
vechiului sediu, insalubru si care nu 
este propice pentru realizarea 
optimă a atribu�iilor angaja�ilor, 
sunt necesare fonduri mult mai 
mari.  
 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

172  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/19 
Ministerul  Administra�iei �i 

Internelor  

 
Se propune alocarea sumei de  

500 mii lei pentru reabilitarea 
podeţelor din Cezieni, jud. Olt. 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 
 

           Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică  

 
Sumele sunt necesare pentru 

realizarea unor lucrări urgente de 
reparaţii şi modernizare.   
 

 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

173  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/19 
Ministerul  Administra�iei �i 

Internelor 

 
Se propune acordarea sumei de 800 
mii lei pentru extinderea spaţiului 
primăriei în localitatea Dobrun, 

judeţul Olt. 
 

               Sursa de finanţare: 
                 Fondul de rezervă la 

dispoziţia Guvernului 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
În prezent clădirea în care îşi are 
sediul primăria este 
subdimensionată faţă de necesarul 
actual de suprafa�ă, angajaţii 
desfăşurându-şi activitatea în 
condiţii improprii. De asemenea, 
clădirea actuală a primăriei se află 
într-o stare avansată de degradare.. 
             
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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174  
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa nr.3/19 Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 

 
Se propune acordarea sumei de 200 
mii lei necesară reparaţiei sediului 

Primăriei din localitatea Morunglav,  
judeţul Olt 

 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului. 
Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
Instituţia primăriei nu poate asigura 
funcţionarea în condiţii normale a 
aparatului său, deoarece spaţiile 

sunt degradate şi  insalubre. 
Este necesară alocarea urgentă a 

resurselor pentru lucrările de 
reparaţii. 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 - Cheltuielile pentru reparaţiile 
capitale  se încadreaza in 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii, fiind prevăzute în 
programul de investiţii, fiind 
prevăzute în programul de 
investiţii,  în sumă globală în 
cadrul poziţiei C - ˝Alte 
cheltuieli de investiţii˝, categoria 
e) ˝alte cheltuieli asimilate 
investiţiilor ˝cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 

175  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/19 
Ministerul  Administra�iei �i 

Internelor 

 
Se propune acordarea sumei de 500 

mii lei pentru reparaţii la sediul 
primăriei din  comuna Tia Mare  

judeţul Olt. 
 

  
Este necesară alocarea urgentă a 
sumelor solicitate pentru realizarea 
lucrărilor de lucrări de repara�ii la 
imobilul Primăriei. 

 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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Sursa de finanţare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
 

 
 

Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 - Cheltuielile pentru reparaţiile 
capitale  se încadreaza in 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii, fiind prevăzute în 
programul de investiţii, fiind 
prevăzute în programul de 
investiţii,  în sumă globală în 
cadrul poziţiei C - ˝Alte 
cheltuieli de investiţii˝, categoria 
e) ˝alte cheltuieli asimilate 
investiţiilor ˝cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 

176  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/19 
Ministerul  Administra�iei �i 

Internelor 

 
Se propune acordarea sumei de 937 
mii  lei pentru construirea de podeţe 

în Comuna Seaca, judeţul Olt. 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului 
 
Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 

 
Este necesară alocarea urgentă a 
sumelor pentru realizarea căilor de 
acces între  diferite zone ale 
comunei. 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

177  
Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr.3/19 Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 

 
Se propune alocarea sumei de 

200 mii lei pentru reabilitare la 
sediul Primăriei comunei Grădinile, 
Judeţul Olt. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 
Amendament propus de: 

Senatorul  PSD Ion Toma 

Senator PSD Dan Coman Şova 

 
Suma este necesară pentru 
reabilitarea sediului Primăriei. 
  

 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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Deputat PSD Valeriu Steriu 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică  

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

178  
Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr.3/19 Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 

 
Se propune alocarea sumei de 

110 mii lei pentru reparaţie şi 
modernizare primăriei comunei 
Rotunda, Judeţul Olt. 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 
Amendament propus de: 

 
Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor. 
 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
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Senatorul  PSD Ion Toma 

Senator PSD Dan Coman Şova 

Deputat PSD Valeriu Steriu 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică  

în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

179  
Legea bugetului de stat pe 2010/ 
 Anexa nr.3/19 Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 

 
Se propune alocarea sumei de 15000 
mii lei in comuna Gradinari ,Judetul 
Olt pentru constructia unui sediu nou 
de primarie 
 

Amendament propus de: 

Senatorul  PSD Ion Toma 

 
Este necesară alocarea urgentă a 
fondurilor pentru realizarea 
obiectivului, întrucât  acualul sediu 
este insalubru şi se află într-o stare 
avansată de degradare. 

 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 



 
 
Nr. 
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Senator PSD Dan Coman Şova 

Deputat PSD Valeriu Steriu 

Deputat PSD Doru Ioan Frunzulică 

 

 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

180  
Anexa nr.3/19 Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor Anexa 3/19 cu suma de 
200 mii RON pentru reabilitarea si 
modernizarea Caminului cultural 
“Matei Voievod” din municipiul 
Targoviste judetul Dambovita 
 

 
Se solicita admiterea 

amendamentului pentru reabilitarea 
si modernizarea Caminului cultural 

“Matei Voievod” din municipiul 
Targoviste judetul Dambovita, 

avand in vedere gradul de 
degradare in care se afla. 

Mentionam ca acest camin 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
Initiator: Deputat Albu Gheorghe – 

PD-L  

 

deserveste o puternica 
comunitate bulgara (sarba) din 

municipiul Targoviste 
 
 
 
 
 
 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

181 Anexa nr.3/19/01 Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 

Oraş Făget - construcţie sediu de 
poliţie în oraşul Făget, Cap 6110 / / 
titlul 12 / grupa 71 / articol 01 / 
alineat 01. 
 
Sursa de finanţare:  
 

Autori: Deputat Dusa Mircea şi 

vechiul sediu va fi retrocedat şi nu 
există alte clădiri disponibile pentru 
a fi puse la dispoziţie 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
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- 154 -

grupul parlamentar PSD+PC aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 

182 Anexa nr.3/19/02 Ministerul 
Administratiei si Internelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 20.000 lei, 
necesară pentru reabilitarea termică 
şi extinderea clădirii Primăriei 
Buhuşi, judeţul Bacău. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare şi extindere a clădirii 
Primăriei Buhuşi, judeţul Bacău. 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
Autori: Deputaţi PSD+PC 
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

183 Anexa nr.3/19/02 Ministerul 
Administratiei si Internelor 

Se propune alocarea sumei de 90 mii 
lei la titlul 6 Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art 01 alin. 
43 Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale, pentru 
finanţarea programelor de 
electrificare pentru modernizarea şi 
eficientizarea reţelei de iluminat 
public din comuna Scanteia, jud. 
Iaşi.  
 
Sursa de finanţare: Alocare din suma 

Investiţia este necesară pentru 
asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi  este 
necesar introducerea sistemului 
iluminat public, de care vor 
beneficia  locuitorii acestora. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Nu exista baza legala pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
intrucat prevederilor art. 1 din 
H.G. nr. 328/2007, perioada de 
implemenetare a programului de 
electrificare a fost cuprinsa intre 
anii 2007-2009. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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prevăzută în program  
 
Autori: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

184 Anexa nr.3/19/02 Ministerul 
Administratiei si Internelor 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Modernizarea şi extinderea 
Sistemului de iluminat public din 
oraşul Călan  şi localităţile 
apartinătoare cu suma de 1493,160 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Camerei 
Deputaţilor 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Scaderea infracţionalităţii în 
localitate 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
 - Sumele stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Camerei Deputatilor 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu.  

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 157 -

concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

185 Anexa nr.3/19/02 Ministerul 
Administratiei si Internelor 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Reabilitare 
iluminat public”, Municipiul  Deva ,   
cu suma de 3.300  mii lei  RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

Reducerea infracţionalităţii în 
localitate 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
 - Sumele stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Administratiei 
Prezidentiale au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu.  
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu  

186.  Anexa nr.3/19/02 Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor  anexa 3/19/02 alin.43 
transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru programele de 
electrificare cu suma de 100.000.000  
lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

Se solicită admiterea 
amendamentului şi suplimentarea 
sumei pentru continuarea 
programului de electrificare a 
gospodăriilor neelectrificate. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
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bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Deputat PD-L – Lese Doru 
Brasoan 
 

Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

187.  Anexa 3/19/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 4.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Fondurile sunt destinate studiului 
de proiect pentru sala de oficiere 
evenimente din comuna Cîrna, 
judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Lucrările de construcţii 
propuse nu sunt de competenţa 
sau în domeniul de activitate al 
MAI (sunt de competenţa 
administraţiei publice locale) 

188.  Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 
 
 
 
 
 
 
 

Postul de Poliţie Vaideeni 37.783,32 
lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  
P.S.D. – Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu 

Reabilitare, modernizare, dotări 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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  Deputat  P.S.D. – Colegiul  
Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  
P.S.D. - Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. 
– Colegiul Bălceşti – Drăgăşani 
 

urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

189.  Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Stoeneşti 17.423 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  
P.S.D. – Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu 

 
 
Reabilitare, modernizare, dotări 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
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 Deputat  P.S.D. – Colegiul  
Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  
P.S.D. - Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. 
– Colegiul Bălceşti – Drăgăşani 
 

Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

190.  Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 
 
 
 
 
 

Postul de Poliţie Valea Mare 169.613 
lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  

 
 
Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
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P.S.D. – Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu 
 Deputat  P.S.D. – Colegiul  
Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  
P.S.D. - Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. 
– Colegiul Bălceşti – Drăgăşani 
 

este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

191.  Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 
 
 
 
 

Postul de Poliţie Lăpuşata 34.844,74 
lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Iniţiatori: 

 
 
Reabilitare, modernizare, dotări 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
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- Aurel Vlădoiu Deputat  
P.S.D. – Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu 
 Deputat  P.S.D. – Colegiul  
Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  
P.S.D. - Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. 
– Colegiul Bălceşti – Drăgăşani 
 

Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

192.  Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 
 
 
 

Postul de Poliţie Galicea 56.243,75 
lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 

 
 
Reabilitare, modernizare, dotări 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  
P.S.D. – Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu 
 Deputat  P.S.D. – Colegiul  
Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  
P.S.D. - Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. 
– Colegiul Bălceşti - Drăgăşani  
 

Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

193.  Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 
 
 

Postul de Poliţie Tetoiu 34.280,47 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 

 
 
Reabilitare, modernizare, dotări 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
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Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  
P.S.D. – Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu 
 Deputat  P.S.D. – Colegiul  
Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  
P.S.D. - Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. 
– Colegiul Bălceşti – Drăgăşani 
 

Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

194.  Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 
 

Postul de Poliţie Voiceşti 
239.438,300 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

 
Reabilitare, modernizare, dotări 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
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bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  
P.S.D. – Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu 
 Deputat  P.S.D. – Colegiul  
Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  
P.S.D. - Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. 
– Colegiul Bălceşti - Drăgăşani 

Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

195.  Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19şi Internelor 

Postul de Poliţie Dănicei 
292.221,900 lei 
 

 
 
Reabilitare, modernizare, dotări 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  
P.S.D. – Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu 
 Deputat  P.S.D. – Colegiul  
Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  
P.S.D. - Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. 
– Colegiul Bălceşti – Drăgăşani 
 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 
 
 
 

poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

196.  Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 

Postul de Poliţie Ioneşti 72.912 lei 
 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
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crt. 
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Anexa 3/19 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  
P.S.D. – Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu 
 Deputat  P.S.D. – Colegiul  
Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  
P.S.D. - Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. 
– Colegiul Bălceşti – Drăgăşani 
 

Reabilitare, modernizare, dotări  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

197.  Ministerul Administraţiei şi Postul de Poliţie Stăneşti 96.050 lei Reabilitare, modernizare, dotări  Se propune respingerea 
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crt. 
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Internelor 
Anexa 3/19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  
P.S.D. – Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu 
 Deputat  P.S.D. – Colegiul  
Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  
P.S.D. - Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. 
– Colegiul Bălceşti – Drăgăşani 
 

 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

amendamentul întrucat: 
- Sursa de finanţare nu 

poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 
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crt. 
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198.  Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 
 
 
 
 
 
 

Postul de Poliţie Fârtăţeşti 13.392 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  
P.S.D. – Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu 
 Deputat  P.S.D. – Colegiul  
Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  
P.S.D. - Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. 
– Colegiul Bălceşti - Drăgăşani 

Reabilitare, modernizare, dotări  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
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credite 
199.  Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 
Anexa 3/19 
 
 
 
 
 
 
 

Postul de Poliţie Roşiile 70.545 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  
P.S.D. – Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu 
 Deputat  P.S.D. – Colegiul  
Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  
P.S.D. - Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. 
– Colegiul Bălceşti – Drăgăşani 
 

Reabilitare, modernizare, dotări  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
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către ordonatorul principal de 
credite 

200.  Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 
 
 
 
 
 
 
 

Postul de Poliţie Goleşti 37.168 lei  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  
P.S.D. – Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu 
 Deputat  P.S.D. – Colegiul  
Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  
P.S.D. - Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. 
– Colegiul Bălceşti – Drăgăşani 
 

Reabilitare, modernizare, dotări  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
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aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

201.  Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 
 
 
 
 
 
 
 

Postul de Poliţie Stoileşti  95.736 lei  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  
P.S.D. – Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu 
 Deputat  P.S.D. – Colegiul  
Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  
P.S.D. - Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. 
– Colegiul Bălceşti – Drăgăşani 
 

Reabilitare, modernizare, dotări  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare  nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
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cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

202.  Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 
 
 
 
 
 
 

Postul de Poliţie Diculeşti   500.000 
lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  
P.S.D. – Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu 
 Deputat  P.S.D. – Colegiul  
Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  
P.S.D. - Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. 
– Colegiul Bălceşti - Drăgăşani 

 
 
Sunt necesare construcţii noi, cele 
vechi fiind retrocedate 
proprietarilor.  
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
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500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

203.  Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 
 
 
 
 
 
 
 

Postul de Poliţie Lăcusteni 500.000 
lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  
P.S.D. – Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu 
 Deputat  P.S.D. – Colegiul  
Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  
P.S.D. - Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. 
– Colegiul Bălceşti - Drăgăşani 

 
 
Sunt necesare construcţii noi, cele 
vechi fiind retrocedate 
proprietarilor. 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

204.  Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 
 
 

Postul de Poliţie Mitrofani  500.000 
lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  
P.S.D. – Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu 
 Deputat  P.S.D. – Colegiul  
Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  
P.S.D. - Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. 
– Colegiul Bălceşti - Drăgăşani 

 
 
Sunt necesare construcţii noi, cele 
vechi fiind retrocedate 
proprietarilor. 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 176 -

completările ulterioare. 
205.  Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 
Anexa 3/19 
 
 

Postul de Poliţie Cîineni 
500.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

 
 
Sunt necesare construcţii noi, cele 
vechi fiind retrocedate 
proprietarilor. 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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206.  Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 

Poliţia Municipiului Drăgăşani  
5.000.000 lei 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  
P.S.D. – Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu 
 Deputat  P.S.D. – Colegiul  
Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  
P.S.D. - Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. 
– Colegiul Bălceşti - Drăgăşani  
 

 
 
Sunt necesare construcţii noi, cele 
vechi fiind retrocedate 
proprietarilor. 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

207.  Ministerul Administraţiei şi Reabilitarea sediului  Primăriei   Se propune respingerea 
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Internelor 
Anexa 3/19 
 
 
 
 
 
 
 

Costeşti  1.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  
P.S.D. – Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu 
 Deputat  P.S.D. – Colegiul  
Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  
P.S.D. - Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. 
– Colegiul Bălceşti - Drăgăşani  
 

 
În prezent, acesta este insalubru, 
instabil şi insuficient 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

amendamentul întrucat: 
- Sursa de finanţare nu 

poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
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208.  Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extinderea şi reabilitarea sediului 
Primăriei Măldăreşti   1.000.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  
P.S.D. – Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu 
 Deputat  P.S.D. – Colegiul  
Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  
P.S.D. - Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. 
– Colegiul Bălceşti - Drăgăşani  
 

 
 
În prezent, acesta este insalubru, 
instabil şi insuficient 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
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credite. 
209.  Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 
Anexa 3/19 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reabilitarea şi extinderea sediului 
Primăriei Slătioara 1.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  
P.S.D. – Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu 
 Deputat  P.S.D. – Colegiul  
Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  
P.S.D. - Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. 
– Colegiul Bălceşti - Drăgăşani  
 

 
 
În prezent, acesta este insalubru, 
instabil şi insuficient 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
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către ordonatorul principal de 
credite. 

210.  Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reabilitarea şi extinderea sediului 
Primăriei Tomşani 1.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  
P.S.D. – Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu 
 Deputat  P.S.D. – Colegiul  
Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  
P.S.D. - Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. 
– Colegiul Bălceşti - Drăgăşani  
 

 
 
În prezent, acesta este insalubru, 
instabil şi insuficient 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
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aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

211.  Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcţie sediul Primărie  Laloşu  
1.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  
P.S.D. – Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu 
 Deputat  P.S.D. – Colegiul  
Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  
P.S.D. - Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. 
– Colegiul Bălceşti - Drăgăşani  
 

 
 
În prezent, acesta este insalubru, 
instabil şi insuficient 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.    
 -Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

212.  Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reabilitarea şi extinderea sediului 
Primăriei Voiceşti 1.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  
P.S.D. – Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu 
 Deputat  P.S.D. – Colegiul  
Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  
P.S.D. - Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. 
– Colegiul Bălceşti - Drăgăşani  
 

 
 
În prezent, acesta este insalubru, 
instabil şi insuficient 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
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aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

213.  Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
 
Finalizare sediul Primărie  Scundu  
400.000 lei 
 
Iniţiatori: 
- Aurel Vlădoiu Deputat  
P.S.D. – Colegiul Horezu 
- Vasile Bleotu 
 Deputat  P.S.D. – Colegiul  
Drăgăşani  
- Dan Mazilu  Deputat  
P.S.D. - Colegiul Bălceşti 
- Laurenţiu Coca Senator P.S.D. 
– Colegiul Bălceşti - Drăgăşani  
 
 

 
 
În prezent, acesta este insalubru, 
instabil şi insuficient 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
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cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

214.  Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19/02 titlul 6, art.01. 
alin.43 
 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi  
pentru obiectivul – Extindere şi 
Modernizare iluminat public în 
localitatea Ileana cu suma de 100 mii 
lei. 
 
Sursa: bugetul alocat Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 
Autor: Deputat Ciprian Dobre - PNL 

 
Reţea de iluminat public improprie. 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

215.  Anexa 3/19/02 Titlul 6 – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 01 
alin. 43, Finanţare programe 
electrificare  

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa 3/19/02  cu suma 
de 200 mii lei pentru obiectivul 
„Extindere iluminat public în 
comuna Ileana, judeţul Călăraşi 
 
Sursa: bugetul alocat Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 
Autor: Deputat Dan Ştefan Motreanu 
-  PNL 

Reţea de iluminat public improprie. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
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fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

216.  Anexa 3/19/02 Titlul 6 – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 01 
alin. 43, Finanţare programe 
electrificare  

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa 3/19/02  cu suma 
de 30 mii lei pentru obiectivul 
„Modernizare sistem   iluminat 
public” în comuna Luizi Călugăra, 
judeţul Bacău 
 
Sursa: bugetul alocat Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 
Autor: 
Deputat Mihai Banu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca  
 

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi este 
necesar introducerea sistemului 
iluminat public, de care vor 
beneficia locuitorii acestora..  
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
. 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

217.  Anexa 3/19/02 Titlul 6 – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 01 
alin. 43, Finanţare programe 
electrificare  

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa 3/19/02  cu suma 
de 150 mii lei pentru obiectivul 
„Reabilitare sistem   iluminat public” 
în comuna Alunu, judeţul Vâlcea. 
 
Sursa: bugetul alocat Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 
Autor: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
 

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi este 
necesar introducerea sistemului 
iluminat public, de care vor 
beneficia locuitorii acestora..  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 187 -

Senatului     
 

fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

218.  Anexa 3/19/02 Titlul 6 – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 01 
alin. 43, Finanţare programe 
electrificare  

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa 3/19/02  cu suma 
de 120 mii lei pentru obiectivul 
„Înfiinţarea serviciului de iluminat 
public” în oraşul Balş, judeţul Olt. 
 
Sursa: bugetul alocat Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 
Autor: 
Deputat PNL, Gigel Ştirbu 
 

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi este 
necesar introducerea sistemului 
iluminat public, de care vor 
beneficia locuitorii acestora..  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
. 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

219.  Anexa 3/19/02 Titlul 6 – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 01 
alin. 43, Finanţare programe 
electrificare  

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa 3/19/02  cu suma 
de 127 mii lei pentru obiectivul 
„Reabilitarea, modernizarea şi 
eficientizarea sistemului de iluminat 
public” în comuna Alunu, judeţul 
Vâlcea. 
 
Sursa: bugetul alocat Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi este 
necesar introducerea sistemului 
iluminat public, de care vor 
beneficia locuitorii acestora..  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Autor: 
Deputat PNL, Gigel Ştirbu 
 

Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

220.  Anexa 3/19/02 Titlul 6 – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 01 
alin. 43, Finanţare programe 
electrificare  

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa 3/19/02  cu suma 
de 350 mii lei pentru obiectivul 
„Reabilitare sistem   iluminat public” 
în comuna Galicea, judeţul Vâlcea. 
 
Sursa: bugetul alocat Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 
Autor: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
 

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi este 
necesar introducerea sistemului 
iluminat public, de care vor 
beneficia locuitorii acestora..  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
. 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

221.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa 3/19/02  cu suma 
de 800 mii lei pentru obiectivul 
„Alimentare cu apă” comuna Poiana 
Ilvei, judeţul Bistriţa-Năsăud 
 
Sursa: bugetul alocat Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 
Autor: Deputat PNL,  
  Ioan Ţintean 
 

Reţea de iluminat public improprie. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
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fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

222.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, anexa 3/19/02 cu suma  
de 200 mii lei pentru Reabilitare 
clădire Primăria Comana, comuna 
Comana,  judeţul Giurgiu.  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PD-L  
Victor BOIANGIU 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece clădirea 
necesită reparaţii urgente, deoarece 
se află într-o stare avansată de 
degradare. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
-Lucrările de construcţii 
propuse nu sunt de competenţa 
sau în domeniul de activitate al 
MAI (sunt de competenţa 
administraţiei publice locale)  . 
 

223.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, anexa 3/19/02 cu suma  
de 300 mii lei pentru Reabilitare 
clădire Primăria Valea Dragului, 
comuna Comana,   judeţul Giurgiu  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PD-L  

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece clădirea 
necesită reparaţii urgente, deoarece 
se află într-o stare avansată de 
degradare. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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Victor BOIANGIU Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

-Lucrările de construcţii 
propuse nu sunt de competenţa 
sau în domeniul de activitate al 
MAI (sunt de competenţa 
administraţiei publice locale)  . 
 

224.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, anexa 3/19/02 cu suma  
de 700 mii lei pentru Reabilitare 
clădire Primăria Prundu, comuna 
Comana,  judeţul Giurgiu  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PD-L  
Victor BOIANGIU 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece clădirea 
necesită reparaţii urgente, deoarece 
se află într-o stare avansată de 
degradare. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
-Lucrările de construcţii 
propuse nu sunt de competenţa 
sau în domeniul de activitate al 
MAI (sunt de competenţa 
administraţiei publice locale)  . 
 

225.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, anexa 3/19/02 cu suma  
de 2.000 mii lei pentru extinderea 
sediului Primăriei municipiului 
Orăşti, judeţul Hunedoara  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece clădirea 
necesită reparaţii urgente, deoarece 
se află într-o stare avansată de 
degradare. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
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dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Rupul parlamentar PSD+PC din 
Senat 
 

Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
-Lucrările de construcţii 
propuse nu sunt de competenţa 
sau în domeniul de activitate al 
MAI (sunt de competenţa 
administraţiei publice locale)  . 
 

226.  Anexa 3/19 – capitolul 5000, 
grupa 51- Transferuri - 
Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, anexa 3/19 capitolul 
5000, grupa 51- Transferuri  cu suma  
de 700 mii lei pentru realizarea 
planului (reactualizare) urbanistic 
general oraş Pogoanele, judeţul 
Buzău 
 
Sursa: bugetul alocat Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 
Autori:  
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Rupul parlamentar PSD+PC din 
Senat 
 

- Necesitatea actualizării PUG a 
oraşului Pogoanele 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

227.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, anexa 3/19/02 cu suma  
de 3.000 mii lei pentru construirea 
sediului Primăriei comunei Turdaş, 
judeţul Hunedoara  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece clădirea 
necesită reparaţii urgente, deoarece 
se află într-o stare avansată de 
degradare. 
 
Amendament a fost  admis de 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Rupul parlamentar PSD+PC din 
Senat 
 

Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
-Lucrările propuse nu sunt de 
competenţa sau în domeniul de 
activitate al MAI (sunt de 
competenţa administraţiei 
publice locale).  
 

228.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, anexa 3/19/02 cu suma  
de 600 mii lei pentru reabilitarea 
termică a sediului Primăriei oraşului 
Geoagiu, judeţul Hunedoara  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Rupul parlamentar PSD+PC din 
Senat 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece clădirea 
necesită reparaţii urgente, deoarece 
se află într-o stare avansată de 
degradare. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
-Lucrările propuse nu sunt de 
competenţa sau în domeniul de 
activitate al MAI (sunt de 
competenţa administraţiei 
publice locale).  
 

229.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, anexa 3/19/02 cu suma  
de 2.000 mii lei pentru construcţia 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece clădirea 
necesită reparaţii urgente, deoarece 
se află într-o stare avansată de 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
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sediului Primăriei comunei Băcia, 
judeţul Hunedoara  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Rupul parlamentar PSD+PC din 
Senat 
 

degradare. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
-Lucrările propuse nu sunt de 
competenţa sau în domeniul de 
activitate al MAI (sunt de 
competenţa administraţiei 
publice locale).  
 

230.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, anexa 3/19/02 cu suma  
de 400 mii lei pentru realizarea 
electrificării zonelor neelectrificate 
din satul Copaci, comuna Toteşti, 
judeţul Hunedoara , prin Programul 
Electrificare 2007-2009 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Rupul parlamentar PSD+PC din 
Senat 
 

Alimentarea cu energie electrică a 
13 gospodării din satul Copaci şi 
repopularea acestui sat. Dosarul 
cererii de finanţare a fost depus în 
luna iunie 2009, la MIRA. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in repartizarea 
fondurilor între proiectele ii 
revine ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 

231.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa 3/19  cu suma de 
300 mii lei  pentru amenajarea 
Centrului Cultural Eugen 
Ionescu;Slatina;Judeţul Olt. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Iniţiator:Barbulescu Daniel-Ionut; 
Deputat PD-L  
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru amenajarea 
Centrului Cultural Eugen 
Ionescu;Slatina;Judeţul Olt, avand 
in vedere necesitatea continuarii 
lucrarilor incepute la acest obiectiv 
cultural extrem de important.  
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

232.  Anexa 3/19 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa 3/19/02  cu suma 
de 100 mii lei  pentru Reabilitare 
(pietruire) ulita Tog  din localitatea 
Banisor, comuna Banisor,  judetul 
Salaj; 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece pana la 
demararea lucrarilor in anul 2009, 
accesul  in aceasta parte a localitatii 
era practic imposibil; 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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dispoziţia Guvernului. 
 
Iniţiator: Deputat PD-L  Bode Lucian
 

Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

233.  Anexa 3/19 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa 3/19/02  cu suma 
de 100 mii lei  pentru Reabilitare 
(pietruire) comuna Ileana,  judetul 
Călăraşi; 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetara la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Iniţiator: Deputat PD-L  Bode Lucian
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece pana la 
demararea lucrarilor in anul 2009, 
accesul  in aceasta parte a localitatii 
era practic imposibil; 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

234.  Anexa 3/19 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea sumei  
pentru judeţul Călăraşi pentru 
obiectivul «Canalizare �i sta�ii de 
epurare » în comuna Cuza Vodă, cu 
suma de 400 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Ini�iator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 
 

Datorită faptului că în localitate 
sunt gospodării racordate la reţeaua 
de alimentare cu apă potabilă este 
imperios necesară construirea unui 
sistem de canalizare şi a staţiilor de 
epurare a apelor menajere uzate 
pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune. 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
 - Sumele stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu.  

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritătilor în repartizarea 
fondurilor pe destinaţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
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Senatului     
 

publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

235.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa 3/19/02  cu suma 
de 200 mii lei pentru Reabilitare 
sediu primarie comuna Plopis,  
judetul Salaj  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L 
Bode Lucian 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestei cladiri, deoarece are un 
stadiu avansat de degradare, 
cladirea fiind construita in anul 
1990, iar in ultimii ani nu a suferit 
nici o reparatie. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

236.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa 3/19/02  cu suma 
de 200 mii lei pentru Reabilitare 
Cămin Cultural din localitatea Sag, 
comuna Sag, judeţul Sălaj.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L  
Bode Lucian 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestei cladiri, deoarece are un 
stadiu avansat de degradare.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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237.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa 3/19/02  cu suma 
de 1000 mii lei pentru Reabilitare 
Cămin Cultural şi sediul primăriei” 
în comuna Zatreni, judeţul Vâlcea.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PNL 
Cristian Buican 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestei cladiri, deoarece are un 
stadiu avansat de degradare.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

238.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa 3/19/02  cu suma 
de 150 mii lei pentru Reabilitare 
clădire Dispensar Uman din  
localitatea Treznea, comuna Treznea, 
judeţul Sălaj. comuna Plopis,  judetul 
Salaj.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L   
Bode Lucian 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestei cladiri, deoarece are un 
stadiu avansat de degradare.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

239.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, anexa 3/19 /02 cu suma 
de 100 mii lei  pentru lucrări 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrările de 
extindere a acestui cămin cultural, 
având în vedere necesitatea unui 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 198 -

extindere Cămin Cultural Jieţ din 
oraşul Petrila, Judeţul Hunedoara 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L   
Monica Iacob – Ridzi 
 

spaţiu adecvat desfăşurării 
activităţilor culturale. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

240.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, anexa 3/19 cu suma de 
500 mii lei pentru lucrări de reparaţii 
capitale a locuinţelor sociale din 
oraşul Aninoasa, Judeţul Hunedoara 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L   
Monica Iacob – Ridzi 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrările de 
reparaţii capitale ale locuinţelor 
sociale, având în vedere stadiul 
avansat de degradare. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

241.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, anexa 3/19 cu suma de 
200 mii lei pentru lucrarea în curs de 
execuţie „Extindere Primăria 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrarea în 
curs de execuţie „Extindere 
Primăria Orăştie” în vederea creării 
condiţiilor propice pentru 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
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Orăştie”.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L   
Iosif Veniamin Blaga 

desfăşurarea activităţii de către 
angajaţii din Primăria Municipiului 
Orăştie.. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

242.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa 3/19/02  cu suma 
de 700 mii lei pentru Reabilitare 
cladire sedii> bibleoteca comunala, 
dispensar medical comunal, farmacie 
comunala din Valea Lunga, comuna 
Valea Lunga, judetul Alba 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L  
Negrut Clement 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece cladirea 
necesita reparatii urgente, deoarece 
se afla intr-o stare avansata de 
degradare. 
 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

243.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa 3/19/02  cu suma 
de 1.700 mii lei pentru Reabilitare, 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece cladirea 
necesita reparatii urgente, extindere 
şi mansardarea sediului Primăriei 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
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extindere şi mansardare al sediului 
Primăriei în comuna Micula, Judeţul 
Satu Mare.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L  
Ioan Holdiş 
 
 

având în vedere starea avansata de 
degradare. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

244.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa 3/19/02  cu suma 
de 700 mii lei pentru Reparaţii 
capitale la şarpanta învelitoare şi 
amenajare mansarda la Arhivele 
Naţionale Municipiu Zalău, judeţul 
Sălaj. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L  
Bode Lucian 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lipsa de 
spaţii de depozitare precum şi 
degradarea celor existente duce la 
imposibilitatea preluării fondului 
arhivistic de la diverse instituţii şi 
societăţi comerciale, şi implicit, la 
perturbarea activităţii de eliberare 
documente de personal din acest 
fond.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

245.  Anexa 3/19/02 - Ministerul Se propune suplimentare bugetului  Se propune respingerea 
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Administraţiei şi Internelor 
 
 
 

Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa 3/19/02  cu suma 
de 4.000 mii lei pentru Electrificare 
în comuna Gălăneşti, judeţul 
Harghita. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Administratiei si 
Internelor 
 
Autor: Deputat Mircea DUŞA -  
PSD+PC 

Reţea de iluminat public improprie. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

amendamentul întrucat: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritătilor în repartizarea 
fondurilor pe destinaţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

246.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 
 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa 3/19/02  cu suma 
de 2.000 mii lei pentru Electrificare 
sat Rezu Mare, comuna Tulgheş, 
judeţul Harghita. 
 
Autor: Deputat Mircea DUŞA -  
PSD+PC 

 
Reţea de iluminat public improprie. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

-  Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „ nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritătilor în repartizarea 
fondurilor pe destinaţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

247.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa 3/19/02  cu suma 

 
Reţea de iluminat public improprie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
- Responsabilitatea stabilirii 
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de 3.000 mii lei pentru Electrificare 
sat Filpea, comuna Subcetate, judeţul 
Harghita. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Administratiei si 
Internelor 
 
Autor: Deputat Mircea DUŞA -  
PSD+PC 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

prioritătilor în repartizarea 
fondurilor pe destinaţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

248.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa 3/19/02  cu suma 
de 150 mii lei pentru continuare 
constructie Piata Agroalimentara, din 
comuna LOVRIN, judetul Timis. 
  
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L  
Popoviciu Alin Augustin Florin 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
constructiei Pietei Agroalimentare 
din comuna Lovrin. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

249.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa 3/19/02  cu suma 
de 50 mii lei pentru Liceul Aurel 
Vlaicu- Breaza Corp nou, din Orasul 
Breaza , judetul Prahova, in vederea 
efectuarii lucrarilor de reabilitare 
termica  
  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru efectuarea  
lucrarilor de reabilitare termica. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L  
Burlacu Cristian 
 

Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

250.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa 3/19/02  cu suma 
de 150 mii lei pentru Gradinita cu 
program prelungit nr.6, din Orasul 
Breaza , judetul Prahova, in vederea 
efectuarii lucrarilor de modernizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L  
Burlacu Cristian 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru efectuarea  
lucrarilor de modernizare 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

251.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei si 
Internelor la anexa 3/19,  cu suma de 
20 mii lei pentru lucrările de reparaţii 
a Căminului Cultural Inau din 
localitatea Inau, oraşul Tg. Lapus, 
judeţul Maramures 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara al Guvernului 
 
Iniţiator Deputat PD-L 
Lese Doru Brasoan 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrările de 
reparaţii  a căminului cultural din 
localitate, fiind in stare avansata de 
degradare. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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 Senatului     
 

252.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului, 
Ministerului Administratiei si 
Internelor la Anexa nr. 3/19,  cu 
suma de 20 mii lei pentru  
Reabilitare Caminul Cultural 
Răzoare , oraşul Tărgul Lăpuş, 
Judeţul Maramureş; 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara al Guvernului 
 
Iniţiator: Deputat PD-L 
Leşe Doru Braşoan 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Căminului Cultural, deoarece are 
un  Stadiu avansat de degradare  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

253.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei si 
Internelor la anexa 3/19/02 alin.43 
transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru programele de 
electrificare cu suma de 100.000 mii 
lei  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara al Guvernului 
 
Iniţiator Deputat PD-L 
Lese Doru Brasoan 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului si suplimentarea 
sumei pentru continuarea 
programului de electrificare a 
gospodăriilor neelectrificate   
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

254.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei si 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrarea de 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
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 Internelor la anexa 3/19,  cu suma de 
100 mii lei pentru lucrarea de 
reabilitare a Căminului Cultural 
Borcut din localitatea Borcut, oraşul 
Tg. Lapus, judetul Maramures 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara al Guvernului 
 
Iniţiator Deputat PD-L 
Lese Doru Brasoan 
 
 

reabilitare  a căminului cultural din 
localitate fiind in stare avansata de 
degradare. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

255.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei si 
Internelor la anexa 3/19,  cu suma de 
20 mii lei pentru lucrările de reparaţii 
a Căminului Cultural Dobric din 
localitatea Dobric, oraşul Tg. Lapus, 
judeţul Maramures 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara al Guvernului 
 
Iniţiator Deputat PD-L 
Lese Doru Brasoan 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrările de 
reparaţii  a căminului cultural din 
localitate, fiind in stare avansata de 
degradare. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

256.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor la anexa 3/19,  cu suma de 
100 mii lei pentru lucrarea de 
pietruire a drumurilor din comuna 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrarea de 
reabilitare  a drumurilor accesul in 
comuna fiind îngreunat. 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
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Cernica, jud. Ilfov 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara al Guvernului 
 
Iniţiator: Marin Mircea 
             Deputat PD-L 
 
 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

257.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor , anexa nr.3 / 19 / 02,  cu 
suma de 1.529 mii lei pentru 
Reabilitare, extindere şi mansardare 
al sediului Primăriei1 în comuna 
Micula, Judeţul Satu Mare 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara al Guvernului 
 
Iniţiator: Holdiş Ioan 
Deputat PD-L  
 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea, extinderea şi 
mansardarea sediului Primăriei 
având în vedere stadiul avansat de 
degradare al clădirii şi al spaţiului 
insuficient desfăşurării 
activităţii.(în prezent activitatea 
autorităţii publice locale se 
desfăşoară în două locaţii). 
 
 Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

258.  Anexa 3/20/02/57/01 - Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Prin introducere în suma globală Se propune respingerea 
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Administraţiei şi Internelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerului Administratiei si 
Internelor , anexa nr.3 / 20 / 
02/57/01,  cu suma de 500  mii lei 
pentru Cheltuieli de funcţionare a 
Centrului rezidenţial pentru persoane 
vârstnice dependente – Comuna 
Talpa, judeţul Teleorman. 
 
Autori:  
Senator PSD+PC Mihăilescu Petru 
Şerban 
Deputat PSD+PC Nicu Bănicioiu 
Deputat PSD+PC Robert Negoiţă 
 
 
 
 
 

prevăzută pentru 2010 la Ministerul 
Administraţiei şi Internelor – 
Consiliul Judeţean Teleorman 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

amendamentul întrucat: 
-  Nu se specifică sursa 
definanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „ nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritătilor în repartizarea 
fondurilor pe destinaţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

259.  Anexa 3/20/02/57/01 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi  
pentru obiectivul „Reabilitare 
căminului pentru persoane vârstnice 
Sfânta Maria” Comuna Unirea cu 
suma de 150 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 
 
Ini�iator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 
 

Necesitatea înfiinţării unui astfel de 
centru social de bătrâni este 
imperioasă datorită faptului că 
procentul persoanelor vârstnice 
care au nevoie de ajutor asistat este 
foarte mare. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
 - Sumele stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Administratiei 
Prezidentiale au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu.  

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritătilor în repartizarea 
fondurilor pe destinaţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

260.  Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19/02 Titlul 6 – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art 01, 
alin 43 finanţare programe 
electrificare 
Art 02, alin 06, retehnologizare 
centrale termice 

Se propune alocarea sumei de 300 
mii lei pentru instalaţie termică şi 
electrică la Şcoala generală deja 
reabilitată, sat Bughea de Jos 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui obiectiv 
de investiţii. 
 
Este necesară continuarea 
investiţiei deoarece elevii invata în 
prezent în condiţii improprii 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

-  Nu se specifică sursa 
definanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „ nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritătilor în repartizarea 
fondurilor pe destinaţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

261.  MINISTERUL 
ADMINISTRATIEI SI 
INTERNELOR 

Anexa 3/19/02, Art. 01, Alin 43 

Titlu Transferuri din bugetul de stat 
catre bugetele locale pentru 
finantarea programelor de 
electrificare 
 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
450 mii lei pentru obiectivul 
„Construire Retea Electrica pentu 
alimentarea cu energie electrica”, 
Comuna Casimcea, jud. Tulcea 
 
Sursa de Finantare: 
Bugetul Ministerului Administratiei 
si internelor 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritătilor în repartizarea 
fondurilor pe destinaţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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262 Anexa nr.3/19/02 Ministerul 

Administratiei si Internelor 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe, cu suma de 100.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de modernizare a sediului Primăriei 
comunei Măceşu de Jos , judeţul 
Dolj. 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
-Lucrările de construcţii 
propuse nu sunt de competenţa 
sau în domeniul de activitate al 
MAI (sunt de competenţa 
administraţiei publice locale)  . 
 

263 Anexa nr.3/19/02 Ministerul 
Administratiei si Internelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la Cap. 5100, Subcapitol 
01, Grupa 20, Titlul II – BUNURI SI 
SERVICII, cu suma de 22.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Fondurile sunt destinate proiectului 
de sistem informatic integrat de 
eficientizare a relaţiilor cu cetăţenii 
la nivelul comunelor Afumaţi, 
Bîrca, Urzicuţa, judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
-Lucrările propuse nu sunt de 
competenţa sau în domeniul de 
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 activitate al MAI (sunt de 
competenţa administraţiei 
publice locale).  
 

264 Anexa nr.3/19/02 Ministerul 
Administratiei si Internelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la Cap. 5100, Subcapitol 
01, Grupa 20, Titlul II – BUNURI SI 
SERVICII, cu suma de 15.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 
 

Fondurile sunt destinate proiectului 
de sistem comunicaţional destinat 
eficientizării schimbului 
informaţional între serviciile 
deconcentrate şi primăria comunei 
Urzicuţa, judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 Lucrările propuse nu sunt de 
competenţa sau în domeniul de 
activitate al MAI (sunt de 
competenţa administraţiei 
publice locale).  
 

265 Anexa nr.3/19/02 Ministerul 
Administratiei si Internelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 3 – Reparaţii 
capitale, cu suma de 50.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Fondurile sunt destinate 
modernizării pieţei agro-alimentare 
din oraşul Segarcea, judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea 
amendamentul întrucat: 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut in proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute apărute 
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Autor: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

în cursul exerciţiului bugetar. 
 Lucrările de construcţii 
propuse nu sunt de competenţa 
sau în domeniul de activitate al 
MAI (sunt de competenţa 
administraţiei publice locale).  
 

 
 



 
               ANEXA NR.2  

          
                                 ORDONATOR 3/20 

 
AMENDAMENTE  RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

1.  Anexa nr.3/20 Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale 

Se propune repartizarea în cadrul  
sumei alocate pentru investiţii suma 
de 940 mii lei pentru „Centru pentru 
recuperarea copiilor autişti 
Slobozia”, către Municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 

 
Sursa de finanţare:  
 
Autori:Deputat PSD+PC Marian 
Neacşu 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea unui centru pentru 
recuperarea copiilor autişti prin 
transformarea unei centrale termice.
Obiectivul urmează a se realiza în 
colaborare cu o organizaţie 
nonguvernamentală din judeţul 
Ialomiţa 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât :  
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
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investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate 
finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său. 
Unităţile de asistenţă socială se 
organizează şi funcţionează în 
subordinea consiliilor judeţene/ 
locale, finanţarea acestora 
făcându-se de la bugetele locale 
şi nu din bugetul de stat. 

2.  Anexa nr.3/20 Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale 

Se propune construcţia a două creşe 
în Municipiul Vaslui in valoare de 
3.000 mii lei  

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerulului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Autori: senator PSD+PC Silistru 
Doina, deputat PSD+PC Cristea 
Victor, + GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC 

Privatizarea unităţilor economice a 
dus la disponibilizarea a 16 000 de 
salariaţi şi desfiinţarea grădiniţelor 
şi creşelor ce funcţionau pe lângă 
acestea. Situaţia economică este 
precară, natalitatea ridicată şi se 
impune asigurarea educaţiei 
timpurii, conform Legii educaţiei. 
În aceste condiţii are loc şi 
socializarea copiilor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât :  
-Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate 
finanţa astfel de obiective de 
investiţii din bugetul său.  
-Creşele se organizează şi 
funcţionează în subordinea 
consiliilor locale, finanţarea 
acestora făcându-se de la 
bugetele locale şi nu din bugetul 
de stat. 
 

3.  Anexa nr.3/20 Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât :  
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cu suma de 500 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului şi bugetul Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
 
Autori:  
Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială, Comisia pentru sănătate şi 
familie, Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială, domnul 
senator PSD Alexandru Cordoş şi 
domnul deputat PSD Cornel Itu 

la Centrul de îngrijiri „Sfântul 
Nectarie” din municipiul Cluj-
Napoca, judeţul Cluj. 
 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia pentru 
sănătate şi familie, Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie 
socială 

- Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate 
finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său 
deoarece unităţile de asistenţă 
socială se organizează şi 
funcţionează în subordinea 
consiliilor judeţene/ locale, 
finanţarea acestora făcându-se 
de la bugetele locale şi nu din 
bugetul de stat. 

4.  Anexa nr.3/20 Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii  suma de 
2.325 mii lei pentru „Clădire adăpost 
în Cartierul Bora”, către Municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori:  
Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială, Comisia pentru sănătate şi 
familie, Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială, domnul 

Investiţia este necesară pentru 
asigurarea unui adăpost pentru 
persoanele cu nevoi specifice în 
cartierul Bora din municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
 
RESPINS DE 
 
Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia pentru 
sănătate şi familie, Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie 

Suntem de acord cu respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate 
finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său.  
-  Unităţile de asistenţă socială 
se organizează şi funcţionează în 
subordinea consiliilor judeţene/ 
locale, finanţarea acestora 
făcându-se de la bugetele locale 
şi nu din bugetul de stat. 
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deputat PSD Marian Neacşu socială 
 
Nu există sursă de finanţare. 

5.  Anexa nr.3/20 Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de 940 
mii lei pentru „Centru pentru 
recuperarea copiilor autişti 
Slobozia”, către Municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori:  
Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială, Comisia pentru sănătate şi 
familie, Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială, domnul 
deputat PSD Marian Neacşu 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea unui centru pentru 
recuperarea copiilor autişti prin 
transformarea unei centrale termice.
Obiectivul va fi realizat în 
colaborare cu o organizaţie 
nonguvernamentală din judeţul 
Ialomiţa 
 
RESPINS DE 
 
Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia pentru 
sănătate şi familie, Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie 
socială 
 
Nu există sursă de finanţare. 

Suntem de acord cu respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate 
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finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său.  
- Unităţile de asistenţă socială se 
organizează şi funcţionează în 
subordinea consiliilor judeţene/ 
locale, finanţarea acestora 
făcându-se de la bugetele locale 
şi nu din bugetul de stat. 

6.  Anexa nr.3/20 Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de 940 
mii lei pentru „Club persoane 
vârstnice Slobozia” către Municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori:  
Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială, Comisia pentru sănătate şi 
familie, Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială, domnul 
deputat PSD Marian Neacşu 

Investiţie necesară pentru realizarea 
unui club pentru persoanele 
vârstnice, care să asigure spaţiul 
necesar pentru derularea unor 
acţiuni specifice persoanelor de 
vârsta a treia. 
 
RESPINS DE 
 
Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia pentru 
sănătate şi familie, Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie 
socială 
 
Nu există sursă de finanţare. 

Suntem de acord cu respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate 
finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său.  
- Unităţile de asistenţă socială se 
organizează şi funcţionează în 
subordinea consiliilor judeţene/ 
locale, finanţarea acestora 
făcându-se de la bugetele locale 
şi nu din bugetul de stat. 

7.  Anexa nr.3/20/02 Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 2.500.000 
lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de construcţie a centrului social din 
comuna Bratovoieşti, judeţul Dolj. 
 
RESPINS DE 
 
Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia pentru 
sănătate şi familie, Comisia 

Suntem de acord cu respingerea 
amendamentului, întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de  stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
Autori:  
Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială, Comisia pentru sănătate şi 
familie, Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială, domnul 
deputat PSD+PC Ştefan Valeriu 
Zgonea 

pentru muncă, familie şi protecţie 
socială 
 
Sursa de finanţare indicată nu poate 
suporta efortul financiar propus în 
amendament 

urgente sau neprevăzute, apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
- Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate 
finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său 
deoarece unităţile de asistenţă 
socială se organizează şi 
funcţionează în subordinea 
consiliilor judeţene/ locale, 
finanţarea acestora făcându-se 
de la bugetele locale şi nu din 
bugetul de stat. 

8.  Anexa nr.3/20/02 Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
cu suma de 300 mii lei, la titlul 57, 
articol 01. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului şi bugetul Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
 
Autori:  
Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială, Comisia pentru sănătate şi 
familie, Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială, domnul 
senator PSD Alexandru Cordoş şi 
domnul deputat PSD Cornel Itu 

Suma este necesară pentru 
funcţionarea adăpostului „Sfântul 
Daniel” din localitatea Turda, 
judeţul Cluj. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia pentru 
sănătate şi familie, Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie 
socială 

Se propune respingerea  
amendamentului întrucât :  
- Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli  
urgente sau neprevăzute, apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
- Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate 
finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său, 
deoarece unităţile de asistenţă 
socială se organizează şi 
funcţionează în subordinea 
consiliilor judeţene/ locale, 
finanţarea acestora făcându-se 
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de la bugetele locale şi nu din 
bugetul de stat. 

9.  Anexa nr.3/20/02 Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

Se propune suplimentarea cu suma de 
500 mii lei la titlul 57, articol 01. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori:  
Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială, Comisia pentru sănătate şi 
familie, Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială, domnul 
senator Mihăilescu Petru Şerban şi 
domnii deputaţi Nicolae Bănicioiu şi 
Robert Negoiţă 

Suma este necesară pentru 
cheltuielile legate cu funcţionarea 
Centrului rezidenţial pentru 
persoane vârstnice dependente – 
comuna Talpa, jude- Teleorman. 
 
RESPINS DE 
 
Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia pentru 
sănătate şi familie, Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie 
socială 
 
Nu există sursă de finanţare. 

Suntem de acord cu respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”. 
- Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate 
finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său, 
deoarece unităţile de asistenţă 
socială se organizează şi 
funcţionează în subordinea 
consiliilor judeţene/ locale, 
finanţarea acestora făcându-se 
de la bugetele locale şi nu din 
bugetul de stat. 

10.  Anexa nr.3/20/02 Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei si
Protectiei Sociale, anexa 3/20/02, cu 
suma de 3.200.000 lei pentru 
extinderea Casei Judetene de Pensii 
Sălaj, din Municipiul Zalău, judeţul 
Sălaj. 
 
Sursa de finanţare: Sursa de 
finanţare: Fondul de rezervă bugetară 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru  eliminarea 
blocajului in ce priveste spatiile de 
arhiva, asigurarea conditiilor pentru 
functionarea cabinetelor medicale 
din cadrul Serviciului de Expertiza, 
asigurarea unor conditii bune 
pentru activitate de relatii cu 
publicul precum si clauzele 
contractual impuse de catre 

Suntem de acord cu respingerea 
amendamentului, întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, apărute 
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la dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială, Comisia pentru sănătate şi 
familie, Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială, domnul 
deputat PD-l Bode Lucian 

Primaria Municipiului Zalau. 
 
RESPINS DE 
 
Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia pentru 
sănătate şi familie, Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie 
socială 
 
Sursa de finanţare indicată nu poate 
suporta efortul financiar propus în 
amendament. 

în timpul exerciţiului bugetar.  
- Finanţarea obiectivelor de 
investiţii ale Casei Naţionale  de 
Pensii şi Asigurări Sociale se 
face din Bugetul Asigurărilor 
Sociale de Stat.   

11.  Anexa nr.3/20/02 Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 3/20/02,  cu suma 
de 40.000 RON pentru  lucrări de 
reparaţii şi dotarea Centrului de 
Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane 
Vârstnice „Casa Max” din str. Vasile 
Goldiş nr.1, sector 3, Bucureşti. 
 
Sursa de finanţare: Sursa de 
finanţare: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială, Comisia pentru sănătate şi 
familie, Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială, domnul 
deputat PD-L Dan Radu Zătreanu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru procurarea 
de elevatoare transport bolnavi şi 
înlocuirea pardoselilor degradate.  
 
RESPINS DE 
 
Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia pentru 
sănătate şi familie, Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie 
socială 
 
Sursa de finanţare indicată nu poate 
suporta efortul financiar propus în 
amendament 

Suntem de acord cu respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar.  
 

12.  Anexa nr.3/20/02 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Fondurile sunt destinate lucrărilor Suntem de acord cu respingerea 
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Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 400.000 
lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia pentru 
sănătate şi familie, Comisia pentru 
muncă, familie şi protecţie socială, 
domnul deputat PSD+PC Ştefan 
Valeriu Zgonea  

de construcţie a centrului social de 
zi din comuna Bistreţ, judeţul Dolj. 
 
RESPINS DE 
 
Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia pentru 
sănătate şi familie, Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie 
socială 
 
Sursa de finanţare indicată nu poate 
suporta efortul financiar propus în 
amendament 
 

amendamentului, întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
- Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate 
finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său 
deoarece unităţile de asistenţă 
socială se organizează şi 
funcţionează în subordinea 
consiliilor judeţene/ locale, 
finanţarea acestora făcându-se 
de la bugetele locale şi nu din 
bugetul de stat. 
 

13.  Anexa nr.3/20/02 Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 150.000 
lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de construcţie a centrului social 
pentru îngrijirea copilului din 
comuna Sadova, judeţul Dolj. 
 
RESPINS DE 
 
Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia pentru 
sănătate şi familie, Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie 

Suntem de acord cu respingerea 
amendamentului, sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar.  
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Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia pentru 
sănătate şi familie, Comisia pentru 
muncă, familie şi protecţie socială, 
domnul deputat PSD+PC Ştefan 
Valeriu Zgonea 

socială 
 
Sursa de finanţare indicată nu poate 
suporta efortul financiar propus în 
amendament 
 

- Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate 
finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său 
deoarece unităţile de asistenţă 
socială se organizează şi 
funcţionează în subordinea 
consiliilor judeţene/ locale, 
finanţarea acestora făcându-se 
de la bugetele locale şi nu din 
bugetul de stat 

14.  Anexa nr.3/20/02 Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe, cu suma de 100.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia pentru 
sănătate şi familie, Comisia pentru 
muncă, familie şi protecţie socială, 
domnul deputat PSD+PC Ştefan 
Valeriu Zgonea  

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare a căminului de bătrâni 
din comuna Gângiova, judeţul Dolj. 
 
RESPINS DE 
 
Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia pentru 
sănătate şi familie, Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie 
socială 
 
Sursa de finanţare indicată nu poate 
suporta efortul financiar propus în 
amendament 
 

Suntem de acord cu respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar.  
- Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate 
finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său 
deoarece unităţile de asistenţă 
socială se organizează şi 
funcţionează în subordinea 
consiliilor judeţene/ locale, 
finanţarea acestora făcându-se 
de la bugetele locale şi nu din 
bugetul de stat. 
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15.  Anexa nr.3/20/02 Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

Majorarea sumei cu 3.000 mii lei la 
capitolul 6801, titlul 71, art.01, 
alin.01. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerulului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia pentru 
sănătate şi familie, Comisia pentru 
muncă, familie şi protecţie socială, 
doamna senator PSD+PC Doina 
Silistru şi domnul deputat PSD+PC 
Victor Cristea  

Suma este necesară pentru 
construcţia a două creşe în 
municipiul Vaslui. 
Privatizarea unităţilor economice a 
dus la disponibilizarea a 16.000 de 
salariaţi şi desfiinţarea grădiniţelor 
şi creşelor ce funcţionau pe lângă 
acestea. 
Situaţia economică este precară, 
natalitatea ridicată şi se impune 
asigurarea educaţiei timpurii, 
conform Legii educaţiei. În aceste 
condiţii are loc şi socializarea 
copiilor. 
 
RESPINS DE 
 
Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia pentru 
sănătate şi familie, Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie 
socială 
 
Sursa de finanţare indicată nu poate 
suporta efortul financiar propus în 
amendament 

Suntem de acord cu respingerea 
amendamentului întrucât 
Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate 
finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său. 
deoarece creşele se organizează 
şi funcţionează în subordinea 
consiliilor locale, finanţarea 
acestora făcându-se de la 
bugetele locale şi nu din bugetul 
de stat. 
 

16.  Anexa nr.3/20/02 Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 2.500.000 
lei. 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de construcţie a centrului social din 
comuna Bratovoieşti, judeţul Dolj 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât :  
- Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
- Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate 
finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său 
deoarece unităţile de asistenţă 
socială se organizează şi 
funcţionează în subordinea 
consiliilor judeţene/ locale, 
finanţarea acestora făcându-se 
de la bugetele locale şi nu din 
bugetul de stat. 
 

17.  Anexa nr.3/20/02 Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 400.000 
lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de construcţie a centrului social de 
zi din comuna Bistreţ, judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât :  
- Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
- Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate 
finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său 
deoarece unităţile de asistenţă 
socială se organizează şi 
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funcţionează în subordinea 
consiliilor judeţene/ locale, 
finanţarea acestora făcându-se 
de la bugetele locale şi nu din 
bugetul de stat. 

18.  Anexa nr.3/20/02 Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 150.000 
lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de construcţie a centrului social 
pentru îngrijirea copilului din 
comuna Sadova, judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât :  
- Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
- Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate 
finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său 
deoarece unităţile de asistenţă 
socială se organizează şi 
funcţionează în subordinea 
consiliilor judeţene/ locale, 
finanţarea acestora făcându-se 
de la bugetele locale şi nu din 
bugetul de stat. 

19.  Anexa nr.3/20/02 Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare a căminului de bătrâni 
din comuna Gângiova, judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât :  
- Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 14 -

fixe, cu suma de 100.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
- Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate 
finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său 
deoarece unităţile de asistenţă 
socială se organizează şi 
funcţionează în subordinea 
consiliilor judeţene/ locale, 
finanţarea acestora făcându-se 
de la bugetele locale şi nu din 
bugetul de stat. 

20.  Anexa nr.3/20 Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale, anexa 
3/20/02/57/01 cu suma de: 300.000 
lei 
 
Sursa de finanţare:  
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale 
Autori: Senator PSD Alexandru 
Cordoş, Deputat PSD Cornel Itu 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 
 - cheltuieli pentru functionarea 
adapostului pentru varsnici 
« Sfantul Daniel »din localitatea 
Turda Jud Cluj  
- valoare – 300.000 lei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât :  
- Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
- Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate 
finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său 
deoarece unităţile de asistenţă 
socială se organizează şi 
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funcţionează în subordinea 
consiliilor judeţene/ locale, 
finanţarea acestora făcându-se 
de la bugetele locale şi nu din 
bugetul de stat. 

21.  Anexa nr.3/20 Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale 

Cheltuieli de personal 244.267 mii 
lei (pagina 1) 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Rurale şi 
Turismului la capitolul alte cheltuieli 
cu bunuri şi servicii 

 
Autori: Aurelia Vasile, Dumitru 
Chiriţă, Constantin Niţă – deputaţi 
PSD+PC 
+Grup Parlamentar PSD-PC 

Prin această solicitare dorim să fie 
asigurate resursele necesare pentru 
plata sporului aferent depăşirii 
limitelor câmpurilor 
electromagnetice, precum şi a 
indemnizaţiei de conducere la 
nivelul stabilit anterior diminuării 
lor prin Ordin al ministrului şi 
revenirea la normalitate în ceea ce 
priveşte cele două drepturi 
salariale.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere, sumele 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Dezvoltării Rurale 
şi Turismului pe anul 2010  fiind 
dimensionate astfel încât să 
asigure finanţarea în condiţii 
normale a activităţii  acestuia. 

22.  Anexa nr.3/20/02 Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – Active 
nefinanciare, art.01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 530.800 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
Autori: Deputaţi PSD+PC 
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de construcţie a Centrului Social 
Slobozia sin oraşul Oneşti, judeţul 
Buzău 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât :  
- Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
- Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate 
finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său 
deoarece unităţile de asistenţă 
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Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea socială se organizează şi 
funcţionează în subordinea 
consiliilor judeţene/ locale, 
finanţarea acestora făcându-se 
de la bugetele locale şi nu din 
bugetul de stat. 

23.  Anexa nr.3/20/02 Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – Active 
nefinanciare, art.03 – Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 398.556 lei, pentru 
reabilitarea locuinţelor sociale str. 
Vasile Alexandri, nr.150 din 
Moineşti, judeţul Bacău. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
Autori: Deputaţi PSD+PC 
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare a locuinţelor sociale 
str. Vasile Alexandri, nr.150 din 
Moineşti, judeţul Bacău. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât :  
- Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
- Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate 
finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său 
deoarece locuinţele sociale nu 
privesc sfera de competenţe a 
acestui minister.  

24.  Anexa nr.3/20/02 Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – Active 
nefinanciare, art.03 – Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe, cu 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare, modernizare şi dotare 
a Centrului socio-cultural Slănic 
Moldova, judeţul Buzău 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
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suma de 300.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
Autori: Deputaţi PSD+PC 
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
 

25.  Anexa nr.3/20/02 Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – Active 
nefinanciare, art.03 – Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 98.688 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
Autori: Deputaţi PSD+PC 
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate reutilizării 
unei clădiri în scopul transformării 
sale în centru social în municipiul 
Moineşti, judeţul Buzău. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât :  
- Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
- Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate 
finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său 
deoarece unităţile de asistenţă 
socială se organizează şi 
funcţionează în subordinea 
consiliilor judeţene/ locale, 
finanţarea acestora făcându-se 
de la bugetele locale şi nu din 



 
 
Nr. 
crt. 
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bugetul de stat. 
26.  Anexa nr.3/20/02 Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

Construcţia a două creşe în 
Municipiul Vaslui, Cap. 6801,Titlu 
71, Art. 01, Alin. 01(pag.9). 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Autori: Deputaţi PSD+PC 
Silistru Doina, Cristea Victor 

Privatizarea unităţilor economice a 
dus la disponibilizarea a 16 000 de 
salariaţi şi desfiinţarea grădiniţelor 
şi creşelor ce funcţionau pe lângă 
acestea. Situaţia economică este 
precară, natalitatea ridicată şi se 
impune asigurarea educaţiei 
timpurii, conform Legii educaţiei. 
În aceste condiţii are loc şi 
socializarea copiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât :  
-Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate 
finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său.  
- Creşele se organizează şi 
funcţionează în subordinea 
consiliilor locale, finanţarea 
acestora făcându-se de la 
bugetele locale şi nu din bugetul 
de stat. 

27.  Anexa nr.3/20/02 Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII 57/01 
Cheltuieli pentru construirea 
căminului de bătrâni (parteneriat 
Consiliul Judeţean )– Comuna 
Fântănele, Judeţul Prahova 
 
Suma alocată: 400 mii lei 
Sursa de finantare: Prin introducere 
în suma globală prevăzută pentru 
2010 la Ministerul Muncii, Familiei 
şi Protecţiei Sociale 
 
AUTOR: DEPUTAT ADRIAN 
NASTASE 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 
 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate 
finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său 
deoarece unităţile de asistenţă 
socială se organizează şi 
funcţionează în subordinea 
consiliilor judeţene/ locale, 
finanţarea acestora făcându-se 
de la bugetele locale şi nu din 
bugetul de stat. 

28.  Anexa 3/20 Bugetul Ministerului Se propune suplimentarea sumei Respectarea prevederilor legale Se propune respingerea 
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Muncii, Familiei si Protectiei 
Sociale  

prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul “Drepturilor 
asistenţilor personali ai persoanelor 
cu handicap grav;  ajutorului social şi 
ajutorului pentru încălzirea locuinţei 
cu lemne, cărbuni şi combustibili 
petrolieri; serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor 
de sub autoritatea consiliilor locale”, 
municipiul Deva – 8.201.000 RON 
 
Sursa de Finantare: Bugetul Curtii 
Constitutionale 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

privind drepturile persoanelor 
asistate social 
 
 

amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, sumele 
prevăzute în bugetul Curţii 
Constituţionale pe anul 2010  
fiind dimensionate astfel încât să 
asigure finanţarea în condiţii 
normale a activităţii  acesteia. 
 - Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate 
finanţa un astfel de obiectiv din 
bugetul său, finanţarea 
drepturilor menţionate făcându-
se de la bugetele locale şi nu din 
bugetul de stat. 
 

29.  Anexa 3/20/02 Capitol 5001, Titlul 
10, coloana3  Ministerului Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale  

Se propune suplimentarea 
suplimentarea cheltuielilor de 
personal aale bugetului Ministerului 
Muncii, Familiei si Protectiei Sociale 
stabilit in anexa 3/20/02 din proiectul 
Legii privind bugetul de stat pe anul 
2010, cu 30 mil. lei. 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului. 
 
Initiator: 
Deputat PSD+PC Maria Eugenia 
Barna 

Prin aceasta modificare raspundem 
favorabil solicitarii adresate de 
Federatia Salariatilor din 
Administratia Publica Centrala si 
Locala din Romania COLUMNA 
pentru asigurarea resurselor 
necesare platii sporului aferent 
depasirii limitelor campurilor 
electromagnetice, precum si a 
indemnizatiei de conducere la 
nivelul stabilit anterior diminuarii 
lor prin ordin al ministrului si 
revenirea la normalitate in ceea ce 
priveste cele doua drepturi 
salariale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât :  
- Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
 



 
                                                                                                                                                ANEXA NR.2  

          
                            ORDONATOR 3/22-3/23 

 
AMENDAMENTE  RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

1.  Anexa nr.3/22  Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale pentru 
Continuarea lucrărilor de 
investiţii, alimentare cu apă în 
sistemul centralizat a comunei 
Şoimuş, judeţul Hunedoara, în 
satele Şoimuş, Balata, Bejan, 
Boholdm, Chişcădava, Păuliş cu 
suma de 4.600 mii lei  
 
Sursa de finanţare: Cancelaria 
Primului Ministru 
 
 
Autori: Comisia pentru agricultura, 
silvicultura si dezvoltare rurala a 
Senatului şi Comisia pentru 
agricultura, silvicultura, industrie 
alimentara si servicii specifice a 
Camerei Deputatilor, si domnul  
deputat Laurenţiun Nistor 
 

În zonă apa din fântâni nu este 
potabilă, investiţia fiind începută în 
baza OG nr.7/2006 
 
 
RESPINS DE  
 
Comisia pentru agricultura, 
silvicultura si dezvoltare rurala a 
Senatului, Comisia pentru 
agricultura, silvicultura, 
industrie alimentara si servicii 
specifice a Camerei Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-  nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie,potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
      - nu  se poate identifica 
sursa de finanţare, deoarece 
Cancelaria Primului Ministru a 
fost desfinţată în anul 2009. 
- aceste chelttuieli nu sunt 
finanţate din bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 
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2.  Anexa 3/22 Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Sumele prevăzute pentru anul 
2010 din Anexa 3/22/02a 

„Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 

finanţarea camerelor agricole”, se 
înlocuiesc după cum urmează: 

 
Nr. 
Crt 

Judet 2010 
Propun

eri 
1 AB   

657 
2 AG   

873 
3 AR   

1.297 
4 B   

11 
5 BC   

878 
6 BH   

1.330 
7 BN   

638 
8 BR   

1.207 
9 BT   

1.393 
10 BV   

498 
11 BZ   

1.086 
12 CJ   

904 
13 CL   

1.320 
14 CS   

593 
15 CT   

1.542 
16 CV   

Alocarea iniţială propusă de 
Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale nu este 
fundamentată pe nici un criteriu. 
Prin amendament se propune 
defalcarea sumelor pe criteriul 
de alocare 30% fermieri + 70% 
suprafaţă agricolă,  încercând 

prin acesta direcţionarea 
sumelor corespunzător cu 

activitatea Camerelor Agricole 
judeţene şi cu potenţialul de 
producţie agricolă din judeţul 

respectiv. 
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400 
17 DB   

865 
18 DJ   

2.102 
19 GJ   

567 
20 GL   

1.124 
21 GR   

964 
22 HD   

470 
23 HR   

570 
24 IF   

342 
25 IL   

1.151 
26 IS   

1.152 
27 MH   

903 
28 MM   

613 
29 MS   

1.005 
30 NT   

866 
31 OT   

1.690 
32 PH   

631 
33 SB   

511 
34 SJ   

621 
35 SM   

917 
36 SV   

1.139 
37 TL   

956 
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crt. 
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38 TM   
1.811 

39 TR   
1.674 

40 VL   
576 

41 VN   
741 

42 VS   
1.304 

Total 
  39895 

 
Autor: Deputat Viorel Stefan + 
GRUPUL PARLAMENTAR PSD - 
PC 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 5 -

3.  Anexa nr.3/22/01   Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale la capitolul 5001, 
titlul IV “Subvenţii”, cu suma de 
2.647.074 mii lei  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugatară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru agricultura, 
silvicultura si dezvoltare rurala a 
Senatului şi Comisia pentru 
agricultura, silvicultura, industrie 
alimentara si servicii specifice a 
Camerei Deputatilor, doamna senator 
PSD+PC Doina Silistru si domnii 
senatori PSD+PC Petre Daea si Ilie 
Sârbu     
 
 
 

Prevederea de ajutoare de stat pe 
anul 2010 în conformitate cu liniile 
directoare comunitare privind 
ajutoarele de stat în sectorul agricol 
şi forestier 2007 – 2013   
 
 
RESPINS DE  
 
Comisia pentru agricultura, 
silvicultura si dezvoltare rurala a 
Senatului, Comisia pentru 
agricultura, silvicultura, 
industrie alimentara si servicii 
specifice a Camerei Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
-. Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modifcările 
ulterioare  
- Totodată începând cu anul 
2010 nu mai pot fi acordate 
subvenţii deoarece nu au fost 
notificate Comisiei Europene. 

4.  Anexa nr.3/22/02   Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale la capitolul 5001, 
titlul IV “Subvenţii”, articolul 15 
“Sprijinirea producătorilor agricoli” 
cu suma de 2.100.000 mii lei  
 
Sursa de finanţare: Fonduri la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru agricultura, 
silvicultura si dezvoltare rurala a 

Pentru susţinerea din fonduri 
naţionale în anul 2010 a ajutoarelor 
de stat posibil a fi acordate 
producătorilor agricoli ca urmare a 
notificării la Comisia Europeană.  
Bugetul pe anul 2009 nu a acoperit 
suma de 1,81 miliarde lei, aceasta 
urmând a fi plătită din bugetul 
aprobat al Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale pe 2010.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrcât: 
 -La acest titlu suma propusă de 
2.100.000 mii lei  aceasta nu 
poate fi acordată, deoarece  
subvenţiile nu au fost notificate 
de Comisia Europeană. 
  - Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului se angajează pe bază 
de hotărâri ale Guvernului pentru 
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crt. 
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Senatului şi Comisia pentru 
agricultura, silvicultura, industrie 
alimentara si servicii specifice a 
Camerei Deputatilor  
 
 
 

finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele publice, 
cu modifcările ulterioare 
 - Totodată începând cu anul 
2010 nu mai pot fi acordate 
subvenţii deoarece nu au fost 
notificate Comisiei Europene.  

5.  Ministerul Agriculturii şi 
dezvoltării Rurale 
Anexa 3/22 

Se solicită investiţie nouă de 
cofinanţare în valoare de 1,2 
milioane lei, la obiectivul: 
CENTRUL CULTURAL-
SPORTIV AL CROAŢILOR DIN 
ROMÂNIA,  jud. Caraş-Severin, 
com. Caraşova, localitatea Caraşova. 
 

Suma este necesară pentru că : 
Obiectivul este proiectat cu: 
-  o sală polivalentă cu 500 de 
locuri, destinată intrecerilor 
sportive  
-  o scenă pentru manifestărilor 
cultural-artistice; 
-  spaţii amplasate pe trei nivele 
pentru: 

- exponate muzeistice 
privind cultura 
materiale şi 
elemente de 
etnografie 

- spaţii de 
documentare 
etnogreafică 

- o bibliotecă; 
- spaţii cu exponate 

foto şi pictură 
inspirată din mediul 
comunităţii croate; 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere.  
 - Nu există bază lgală pentru 
finanţarea acestui proiect din 
bugetul MADR ci prin accesarea 
de fonduri externe 
nerambursabile postaderare fiind 
necesară depunerea şi aprobarea 
unui proiect eligibil pentru 
accesarea acestor fonduri . 
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 Date tehnico-economice:     
1. Suprafaţă 

totală 
construită =  
3.500 mp 

2. Suprafaţă 
etnografie       
=   1.500 mp 

3. Suprafaţă 
polivalentă      
=   1.000 mp 

4. Suprafaţă 
anexe           
=   1.000 mp 

5. Valoarea 
proiectată        
=   
7.milioane 

 
Sursa de finanţare: din fondurile 
externe nerambursabile. 
 

 
 

6.  

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 
Anexa 3/22 

Implementarea unui sistem de 
alimentare cu apă pentru localităţile 
Vaideeni – Horezu – Măldăreşti.  
Suma necesară:  3.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

În prezent, aceste localităţi nu 
beneficiază de servicii de alimentare 
cu apă, în sistem integrat. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările 
ulterioare 
- Cheltuielile necesare finanţării 
acestui proiect nu are bază legală 
de finanţare direct din bugetul 
MADR ci prin accesarea de 
fonduri externe nerambursabile 
fiind necesară depunerea şi 
aprobarea unui proiect eligibil 
pentru accesarea acestor fonduri 
aferente Măsurii 322 din PNDR. 
 

7.  

 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 
Anexa 3/22 

Extindere alimentare cu apă, extindere 
canalizare, modernizare drumuri locale, 
construire centru pentru îngrijire bătrâni, 
organizare de festivaluri, pentru comuna 
Buneşti. 
Suma necesară: 3.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

În prezent, mai multe sate din comuna 
Buneşti nu beneficiază de servicii de 
alimentare cu apă şi canalizare, iar 
drumurile sunt impracticabile. De 
asemenea, foarte mulţi cetăţeni sunt 
vârstnici şi nu au rude care să le ajute, 
astfel că trebuie ajutaţi. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în cursul exerciţiului bugetar 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările 
ulterioare 
- Cheltuielile necesare finanţării 
acestui proiect nu are bază legală 
de finanţare direct din bugetul 
MADR ci prin accesarea de 
fonduri externe nerambursabile 
fiind necesară depunerea şi 
aprobarea unui proiect eligibil 
pentru accesarea acestor fonduri 
aferente Măsurii 322 din PNDR. 
 
 

8.  

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 
Anexa 3/22 

Proiect integrat privind înfiinţare reţea 
de alimentare cu apă, îmbunătăţirea 
drumurilor de interes local, amenajarea 
spaţiilor publice de recreere  pentru 
populaţia rurală, teren de sport, centru 
de îngrijire bătrâni, dotarea căminului 
cultural prin achiziţionare de costume 
populare. Implementarea unui sistem 
integrat cu apă potabilă şi canalizare 
pentru comuna Măldăreşti.   
Suma necesară: 3.000.000 lei  

În prezent, comuna Măldăreşti nu 
beneficiază de servicii de alimentare 
cu apă şi canalizare, iar drumurile de 
interes local sunt impracticabile. De 
asemenea, foarte mulţi cetăţeni sunt 
vârstnici şi nu au rude care să le ajute. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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Autor: Aurel Vlădoiu - PSD în cursul exerciţiului bugetar 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările 
ulterioare 
- Cheltuielile necesare finanţării 
acestui proiect nu are bază legală 
de finanţare direct din bugetul 
MADR ci prin accesarea de 
fonduri externe nerambursabile 
fiind necesară depunerea şi 
aprobarea unui proiect eligibil 
pentru accesarea acestor fonduri 
aferente Măsurii 322 din PNDR. 
 
 

9.  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 
Anexa 3/22 

Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de 
interes local asfaltare, extindere reţea 
apă, canalizare şi epurare ape menajere, 
organizare de festivaluri cu specific 
local, centru pentru bătrâni pentru 
comuna Stroeşti. 
Suma necesară: 3.000.000 lei  
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

În prezent, mai multe sate din 
localitate nu beneficiază de servicii de 
alimentare cu apă şi canalizare, iar 
drumurile de interes local sunt 
impracticabile. De asemenea, foarte 
mulţi cetăţeni sunt vârstnici şi nu au 
rude care să le ajute. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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în cursul exerciţiului bugetar 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările 
ulterioare 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli din  
din bugetul MADR ci prin 
accesarea de fonduri externe 
nerambursabile fiind necesară 
depunerea şi aprobarea unui 
proiect eligibil pentru accesarea 
acestor fonduri aferente Măsurii 
322 din PNDR. 
 
 

10.  Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Anexa 3/22 

Înfiinţare canalizare menajeră şi 
staţie de epurare în satul Izvorul 
Rece, modernizare drum comunal 
DC 154, renovare şi modernizare 
sediu primărie, înfiinţare centru local 
de asistenţă socială, centru de 
promovare a patrimoniului cultural, 
material şi imaterial din zona 
„Oltenia de sub Munte”, în  comuna 
Vaideeni.  

Localitatea nu are reţea de 
canalizare, drumurile sunt 
impracticabile, iar primăria 
funcţionează într-o clădire 
insalubră. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Suma necesară: 3.000.000 lei  
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

în cursul exerciţiului bugetar 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările 
ulterioare 
- - Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli din  
din bugetul MADR ci prin 
accesarea de fonduri externe 
nerambursabile fiind necesară 
depunerea şi aprobarea unui 
proiect eligibil pentru accesarea 
acestor fonduri aferente Măsurii 
322 din PNDR. 
 
 

11.  

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 
Anexa 3/22 

Proiect integrat privind înfiinţare reţea 
de alimentare cu apă, îmbunătăţirea 
drumurilor de interes local, amenajarea 
spaţiilor publice de recreere  pentru 
populaţia rurală, teren de sport, centru 
de îngrijire bătrâni, dotarea căminului 
cultural prin achiziţionare de costume 
populare. Implementarea unui sistem 
integrat cu apă potabilă şi canalizare 
pentru comuna Măldăreşti.   
Suma necesară: 3.000.000 lei  

În prezent, comuna Măldăreşti nu 
beneficiază de servicii de alimentare 
cu apă şi canalizare, iar drumurile de 
interes local sunt impracticabile. De 
asemenea, foarte mulţi cetăţeni sunt 
vârstnici şi nu au rude care să le ajute. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Autor: Aurel Vlădoiu - PSD în cursul exerciţiului bugetar 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările 
ulterioare 
- Cheltuielile necesare finanţării 
acestui proiect nu au bază legală 
de finanţare direct din bugetul 
MADR ci prin accesarea de 
fonduri externe nerambursabile 
fiind necesară depunerea şi 
aprobarea unui proiect eligibil 
pentru accesarea acestor fonduri 
aferente Măsurii 322 din PNDR. 
 
 

12.  

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 
Anexa 3/22 

Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de 
interes local asfaltare, extindere reţea 
apă, canalizare şi epurare ape menajere, 
organizare de festivaluri cu specific 
local, centru pentru bătrâni pentru 
comuna Stroeşti. 
Suma necesară: 3.000.000 lei  
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

În prezent, mai multe sate din 
localitate nu beneficiază de servicii de 
alimentare cu apă şi canalizare, iar 
drumurile de interes local sunt 
impracticabile. De asemenea, foarte 
mulţi cetăţeni sunt vârstnici şi nu au 
rude care să le ajute. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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în cursul exerciţiului bugetar 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările 
ulterioare 
- Cheltuielile necesare finanţării 
acestui proiect nu are bază legală 
de finanţare direct din bugetul 
MADR ci prin accesarea de 
fonduri externe nerambursabile 
fiind necesară depunerea şi 
aprobarea unui proiect eligibil 
pentru accesarea acestor fonduri 
aferente Măsurii 322 din PNDR. 
 
 

13.  

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 
Anexa 3/22 

Înfiinţare canalizare menajeră şi staţie de 
epurare în satul Izvorul Rece, 
modernizare drum comunal DC 154, 
renovare şi modernizare sediu primărie, 
înfiinţare centru local de asistenţă 
socială, centru de promovare a 
patrimoniului cultural, material şi 
imaterial din zona „Oltenia de sub 
Munte”, în  comuna Vaideeni.  
Suma necesară: 3.000.000 lei  
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Localitatea nu are reţea de canalizare, 
drumurile sunt impracticabile, iar 
primăria funcţionează într-o clădire 
insalubră. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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în cursul exerciţiului bugetar 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările 
ulterioare 
- Cheltuielile necesare finanţării 
acestui proiect nu are bază legală 
de finanţare direct din bugetul 
MADR ci prin accesarea de 
fonduri externe nerambursabile 
fiind necesară depunerea şi 
aprobarea unui proiect eligibil 
pentru accesarea acestor fonduri 
aferente Măsurii 322 din PNDR. 
 
 

14.  5001.15 Cheltuieli curente 
din care: 
TITLUL   IV 
Subvenţii 
d.c. 
Sprijinirea producătorilor 
agricoli 

4.100-000 
AMENDAMENTE ALE 

COMISIEI PENTRU 
AGRICULTURĂ, 
SILVICULTURĂ  

ŞI DEZVOLTARE RURALĂ 

- 2,o mld. pentru susţinerea din 
fonduri naţionale în anul 2010 a 
ajutoarelor de stat posibil a fi 
acordate producătorilor agricoli 
- 1.1 mld. pentru susţinerea de la 
buget a plăţilor naţionale directe 
complementare ce se vor acorda 
deţinătorilor de animale din 
speciile bovine, ovine şi caprine, 
aferente anului 2010  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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- 1.0 mld. pentru stimularea 
absorbţiei fondurilor din FADR 
aferente măsurii 3.22 prin 
preluarea riscului de către 
fondurile de garantare pentru 
beneficiarii publici 

în cursul exerciţiului bugetar 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările 
ulterioare 
 

15.  Anexa nr. 3 / 22 / 29  
COD OBIECTIV 2 
b. Dotari independente, la poziţia 
8301Agricultura, Silvicultura, 
Piscicultura si Vanatoare, 
83015501 A. Transferuri interne, 
8301550112 Investitii ale 
agentilor economici cu capital de 
stat 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 2.300 mii lei, sumă necesară 
pentru reîntregirea efectivului de cai 
de rasă din patrimoniul genetic 
naţional aflat în proprietatea publică 
a statului.  

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 

 

Pentru asigurarea patrimoniului 
genetic naţional, cele mai bune 
exemplare cabaline din fiecare rasă 
care au susţinut probe de calificare 
vor fi promovate în categoria 
Herghelia Naţională, urmând a fi 
cumpărate şi/sau subvenţionate de 
stat/ 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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publice, cu modificările 
ulterioare 
-Cheltuielile pentru asigurarea 
patrimoniului geneteic la 
cabalinele din Heghelia 
Nationala sunt finanţate din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
 
 

16.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/22 

Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale 

 
Se propune acordarea sumei de 2.838 

mii  lei pentru înfiinţarea unui târg 
săptămânal în comuna Şerbăneşti, 

judeţul Olt. 
 
 
 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 

Senator PSD Dan Coman Șova 

 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

  
Pentru stimularea şi sprijinul 
activităţii de desfacere a producţiei 
micilor producători agricoli din 
zonă. Este necesară alocarea 
urgentă a sumelor necesare 
realizării obiectivului. 

 
 
 
 
 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările 
ulterioare 
- Totodată activitatea propusă nu 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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este reglementată prin nici un act 
normativ neavând bază legală de 
finanţare, în acest context 
conform art. 14 din Legea 
privind finanţale publice nr. 
500/2002 nici o cheltuială nu 
poate fin înscrisă în buget şi nici 
angajată şi efectuată dacă nu 
există bază legală de finanţare 
 

17.  Anexa nr.3/22/02 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
si Dezvoltării Rurale 
Capitolul 5001 Cheltuieli curente, 
Titlul 4 Subvenţii, art. 15 
Sprijinirea producătorilor agricoli  
 

+ 2100 000 mii lei 
Autori: 
Comisia pentru agricultură Senat 
Comisia pentru agricultură Camera 
Deputaţilor  
 

Motivare: pentru susţinerea din 
fonduri naţionale în anul 2010 a 
ajutoarelor de stat posibil a fi 
acordate producătorilor agricoli ca 
urmare a notificării la Comisia 
Europeană.  
Bugetul pe anul 2009 nu a acoperit 
suma de 1,81 miliarde lei, aceasta 
urmând a fi plătită din bugetul 
aprobat al Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale pe 2010.  
 Sursa de finanţare: Fonduri la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările 
ulterioare 
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18.   
Legea bugetului de stat pe 2010/  

Anexa 3/22 

Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale 

 
Se propune alocarea sumei de 

700 mii lei pentru amenajare piață 

agroalimentară, comuna Rotunda, 
Judeţul Olt. 
 
 
 
 

Amendament propus de: 

Senatorul  PSD Ion Toma 

Senator PSD Dan Coman Şova 

Deputat PSD Valeriu Steriu 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică  

 
Pentru stimularea şi sprijinul 
activităţii de desfacere a producţiei 
micilor producători agricoli din 
zonă. Este necesară alocarea 
urgentă a sumelor necesare 
realizării obiectivului. 
 
 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările 
ulterioare 
- Totodată activitatea propusă nu 
este reglementată prin nici un act 
normativ neavând bază legală de 
finanţare, în acest context 
conform art. 14 din Legea 
privind finanţale publice nr. 
500/2002 nici o cheltuială nu 
poate fin înscrisă în buget şi nici 
angajată şi efectuată dacă nu 
există bază legală de finanţare 
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19.  Anexa 3/22/29 Prevederea în Buget a sumei de 92 
mii lei reprezentând asigurare 
cofinanţare pentru realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
"Servicii proiectare, proiect 
integrat PNDR Măsura 322"   
din comuna Crăieşti, jud. Mureş  
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările 
ulterioare 
- Cheltuielile necesare 
cofinanţării proiectelor aprobate 
pe Măsurii 322 din PNDR intră 
în sarcina beneficiarului 
proiectului. 
 

20.  Anexa 3/22/29 Prevederea în Buget a sumei de 
1.876 mii lei reprezentând asigurarea 
cofinanţării sume neeligibile pentru 
proiectul integrat la obiectivul:  
"Prima înfiinţare a Reţelei Publice 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
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de Apă Uzată, Prima înfiinţare a 
Reţelei Publice de Apă Potabilă, 
Modernizare Străzi Secundare, 
Prima înfiinţare Grădiniţă cu 
Program Prelungit şi Modernizare 
Cămin Cultural"   
din comuna Tăureni, jud. Mureş  
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

comunităţii locale.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările 
ulterioare 
- Sumele aferente cheltuielilor 
neeligibile necesare cofinanţării 
proiectelor aprobate pe Măsurii 
322 din PNDR intră în sarcina 
beneficiarului proiectului. 
 

21.  Anexa 3/22/29 Prevederea în Buget a sumei de 
2.006 mii lei reprezentând asigurare 
cofinanţare pentru realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
"Proiect integrat Măsura 322 
Reabilitare Cămin Cultural, 
Modernizare Străzi din comuna 
Chibed, Achiziţionare 
buldoescavator, After School"   
din comuna Chibed, jud. Mureş  

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 
 

în cursul exerciţiului bugetar 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările 
ulterioare 
- Cheltuielile necesare 
cofinanţării proiectelor aprobate 
pe Măsurii 322 din PNDR intră 
în sarcina beneficiarului 
proiectului. 
 

22.  ANEXA NR.3/22/29 –  
E. ALTE CHELTUIELI 
ASIMILATE INVESTIŢIILOR  
MINISTERUL AGRICULTURII 
ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

SE PROPUNE INTRODUCEREA 
UNUI NOU OBIECTIV DE 
INVESTIŢII: 
- Fişă obiectiv de investiţii 
„Modernizarea staţiei reversibile 
SP Măcin” din incinta Măcin-
Carcaliu,  Judeţul Tulcea, cu suma 
de 4.850 mii lei. 
 

Iniţiator: 
Senator Belacurencu Trifon – 

PSD+PC 
 

     Incinta Măcin-Carcaliu, este 
situată în lunca inundabilă a 
fluviului Dunărea, într-o zonă cu un 
climat continental excesiv, 
caracterizat prin variaţii mari de 
temperatură şi printr-un aport al 
precipitaţiilor sub 400 ml pe an, 
fiind delimitată de braţul Măcin la 
vest şi baza dealurilor dobrogene la 
est, între localităţile Măcin  şi 
Carcaliu, judeţul Tulcea. 
 În anii `60, după realizarea 
îndiguirii incintei Măcin-Carcaliu, a 
fost executată reţeaua de desecare 
şi o staţie de pompare. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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 Ulterior s-a executat şi un 
sistem de irigaţii cu canale deschise 
în rambleu, staţia de pompare 
căpătând funcţie reversibilă cu 
funcţionare alternativă.  
          Structura exploataţiilor 
agricole pe terenurile din zona la 
care ne referim este de 1682 ha 
suprafaţă netă . 
 Pe suprafaţa incintei se 
cultivă în prezent o gamă largă de 
culturi agricole cum ar fi: grâu, 
porumb, soia, culturi furajere. 
 Ţinând cont de faptul că 
incinta este situată în aproprierea  
unor aglomerări urbane, respectiv 
oraşele Măcin, Brăila şi Galaţi, 
producătorii agricoli, constituiţi în 
asociaţii, au în perspectivă crearea 
unui centru legumicol.  
 În exploatarea staţiei SP 
Măcin, s-au constatat numeroase 
deficienţe ce au dus la dese 
întreruperi în acţiunea de evacuare 
a apei din incintă, la consumuri 
mari de energie şi la o exploatare 
deficitară a utilajelor tehnologice 
din staţie. 
 Producătorii agricoli 
constituiţi în asociaţii s-au adresat 
în nenumărate rânduri organelor 
centrale şi judeţene solicitând 
sprijin în modernizarea şi 

principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.  
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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eficientizarea funcţionării lucrărilor 
de îmbunătăţiri funciare din 
amenajarea Măcin-Carcaliu. 
 S-a solicitat repunerea în 
funcţiune a sistemului de irigaţii 
care să asigure producerea pe 
suprafaţa incintei a culturilor 
agricole şi a unor producţii agricole 
mari, stabile şi economice. 
 În urma analizei în teren a 
stării fizice a staţiei SP Măcin, a 
modului foarte greoi în care se 
realizează evacuarea apei din 
incintă şi a preluării apei pentru 
sistemul de irigaţii, Sucursala 
Teritorială Dobrogea, Unitatea de 
Administrare Nr. 1 Tulcea, din 
cadrul ANIF, a întocmit Nota de 
fundamentare pentru susţinerea 
promovării obiectivului de investiţii 
„Reabilitarea şi modernizarea 
lucrărilor de îmbunătăţiri funciare 
din incinta Măcin-Carcaliu-SPD 
Măcin” judeţul Tulcea. 
           Nota de fundamentare a fost 
avizată de Consiliul tehnico-
economic al Administraţiei 
Naţionale a Îmbunătăţirilor 
Funciare pe data de 18.03.2009. 
Valoarea estimată a investiţiei este 
de 9700 mii lei. 
 
Sursa de finanţare - fondul de 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

23.  Anexa 3/19 
Ministerul Agriculturii si 
dezvoltarii rurale 

Se propune alocarea sumei 
de1200 mii lei pentru plata 
lucrarilor executate in anul 
2009 si neachitate la obiectivul 
reabilitare statii de pompare 
SPA km.221 si a statiei de 
repompare SRPA 01 – Terasa 
Viziru, judet Braila 
 
Senator PSD+PC Ion Rotaru 

Se impune reabilitarea 
sistemului de irigat din judetul 
Braila dar si din intreaga tara 
avand in vedere conditiile 
climatice si seceta care se 
manifesta tot mai agresiv de la 
an la an in Romania. 
Sursa de finantare: 
Fondul de Rezerva aflat la 
dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

24.  Anexa 3/19 
Ministerul Agriculturii si 
dezvoltarii rurale 

Se propune alocarea sumei de 
30000 mii lei pentru finalizarea 
lucrarilor de reabilitare sistem 
irigatii etapa a doua – Terasa 
Viziru, judet Braila 
Senator PSD+PC Ion Rotaru 

Se impune reabilitarea 
sistemului de irigat din judetul 
Braila dar si din intreaga tara 
avand in vedere conditiile 
climatice si seceta care se 
manifesta tot mai agresiv de la 
an la an in Romania. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 26 -

Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

25.  Anexa 3/19 
Ministerul Agriculturii si 
dezvoltarii rurale 

Se propune introducerea unui 
nou obiectiv de investitii: 
- Fisă obiectiv de investiţii „Piaţă 
agroalimentară” oraş Măcin, 
judeţul Tulcea, cu suma de 2.300 
mii lei 
Initiator: Senator Belacurencu 
Trifon – PSD+PC 

In prezent, în oraşul Măcin 
există o piaţă agroalimentară pe 
o suprafaţă de 1200mp, ce 
cuprinde tarabe şi chioşcuri din 
tablă. 
In zilele de sâmbătă şi duminică 
piaşa devine supraaglomerată, 
spaţiul este ocupat de către 
vânzătorii ambulanţi, iar tarabele 
sunt ocupate de către cei care 
vând carne neprelucrată, 
ouă,lapte, brânzeturi şi mărfuri 
generale. 
Deoarece nu există spaţiu 
suficient pentru expunerea 
produselor de vânzare, 
comercianţii expun mărfurile 
generale şi in imediata 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
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apropiere a Drumului European, 
cu efecte negative asupra 
traficului rutier. 
Spaţiul amenjat in aer liber este 
impropriu activităţii de desfacere 
a produselor şi contrvine 
normelor sanitare pentru acest 
domeniu de activitate. 
De asemenea , grupurile 
sanitare existente nu corespund 
normelor in vigoare. 
Prin urmare , Consiliul local 
Măcin a aprobat in lista de 
investiţii din anul 2009 
realizarea Proiectului pentru 
obiectivul de investiţii amintitmai 
sus. 
Sursa de finantare – fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările 
ulterioare 
- Nu există temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli  din 
bugetul MADR.  
 

26.  Anexa nr.3/22   Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Prevederea în buget a sumei de 5.964 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul: 
„Modernizare drumuri forestiere” dn 
comuna Măgherani, jud. Mureş 
 
Amendament propus de: 
Senator  Dr. Coreneiu Grosu 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia  
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- aceste chelttuieli nu sunt 
finanţate din bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, activitatea de 
silvicultură trecând în finanţarea 
Ministerului Mediului şi 
Pădurilor 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
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în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

27.  Anexa nr.3/22/02   Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale la capitolul 5001, 
titlul IV “Subvenţii”, articolul 15 
“Sprijinirea producătorilor agricoli” 
cu suma de 2.667.074 mii lei  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugatară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru agricultura, 
silvicultura si dezvoltare rurala a 
Senatului şi Comisia pentru 
agricultura, silvicultura, industrie 
alimentara si servicii specifice a 
Camerei Deputatilor, doamna senator 
PSD+PC Doina Silistru si domnii 

prevederea de ajutoare de stat pe 
anul 2010 în conformitate cu liniile 
directoare comunitare privind 
ajutoarele de stat în sectorul agricol 
şi forestier 2007 – 2013   
 
 
RESPINS DE  
 
Comisia pentru agricultura, 
silvicultura si dezvoltare rurala a 
Senatului, Comisia pentru 
agricultura, silvicultura, 
industrie alimentara si servicii 
specifice a Camerei Deputatilor 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrcât: 
-.Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modifcările 
ulterioare  
- Totodată începând cu anul 
2010 nu mai pot fi acordate 
subvenţii deoarece nu au fost 
notificate Comisiei Europeană. 
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senatori PSD+PC Petre Daea si Ilie 
Sârbu     
 

28.  Anexa nr.3/22/02   Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale la capitolul 5001, 
grupa 01 “Cheltuieli curente” cu 
suma de 4.563.374 mii lei  de la 
5.436.426 mii lei la 10.000.000 mii 
lei  
 
Sursa de finanţare:  
- rezerva Guvernului, 
4.478.852 mii lei ; 
- 18.252 mii lei de la – prima de 
vacanţă - anexa 3/22/02 ; cap. 5001 ; 
grupa 01 ; titlu 10 ; articol 01 ; 
alineat 09  
- 6.000 mii lei de la - Bunuri de 
natura obiectelor de inventar – anexa 
3/22/02 ; cap. 5001 ; grupa 01 ; titlul 
20 ; articol 5 ; alineat 30 ; 
- 50.000 mii lei de la - Alte cheltuieli 
- de la anexa 3/22/02 ; cap. 5001 ; 
grupa 01 ; titlul 10 ; articol 30 ; 
alineatele 01, 02, 07 şi 30 ; 
- 10.000 mii lei de la – Maşini, 
echipamente şi mijloace de transport 
- anexa 3/22/02 ; cap. 5001 ; grupa 
01 ; titlul 71 ; articol 01 ; alineat 02. 
 
Autori: Comisia pentru agricultura, 
silvicultura si dezvoltare rurala a 

Pentru creşterea producţiei agricole 
 
 
 
 
RESPINS DE  
 
Comisia pentru agricultura, 
silvicultura si dezvoltare rurala a 
Senatului, Comisia pentru 
agricultura, silvicultura, 
industrie alimentara si servicii 
specifice a Camerei Deputatilor 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrcât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modifcările 
ulterioare. 
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Senatului, Comisia pentru 
agricultura, silvicultura, industrie 
alimentara si servicii specifice a 
Camerei Deputatilor si domnul 
deputat PSD +PC Ioan Munteanu 
 

29.  Anexa nr.3/22/02   Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale la capitolul 5001, 
titlul IV “Subventii”, articolul 15 
“Sprijinirea producatorilor agricoli” 
cu suma de 824.566 mii lei  
 
Sursa de finanţare: bugetul de stat 
prin eliminarea fondurilor de premii 
şi a primelor de vacanţă 
 
Autori: Comisia pentru agricultura, 
silvicultura si dezvoltare rurala a 
Senatului, Comisia pentru 
agricultura, silvicultura, industrie 
alimentara si servicii specifice a 
Camerei Deputatilor, domnii senatori 
PSD+PC Petre Daea, Ilie Sârbu,  
Saghian Gheorghe, Tămagă 
Constantin si domnul deputat 
PSD+PC Filip Georgescu 
 

Pentru susţinerea din fondurile 
naţionale în 2010 a ajutoarelor de 
stat posibile a fi acordate 
producătorilor agricoli, susţinerea 
de la buget a plăţilor naţionale 
directe complementare ce se vor 
acorda deţinătorilor de animale, 
bovine, ovine şi caprine, aferente 
anului 2010; stimularea absorbţiei 
FEADR aferente măsurii 3.22 prin 
preluarea riscului de către fondurile 
de garantare pentru beneficiarii 
publici 
 
RESPINS DE  
 
Comisia pentru agricultura, 
silvicultura si dezvoltare rurala a 
Senatului, Comisia pentru 
agricultura, silvicultura, 
industrie alimentara si servicii 
specifice a Camerei Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrcât:  
 - Subvenţiile nu pot fi acordate 
deoarece nu au fost notificate de 
Comisia Europeană. 
   -Totodată în bugetele 
ordonatorilor principalii de 
credite se regăseşte la prime de 
vacanţă şi sumele aferente 
primelor de vacanţă ce trebuiau 
acordate în anul 2009, conform 
Legii nr.329/2009  acestea se 
acordă până la finele lunii 
ianuarie 2010. 

30.  Anexa nr.3/22/02   Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale la capitolul 
8601”Cercetare dezvoltare în 

Pentru sprijinirea unităţilor de 
cercetare şi acordarea asistenţei 
tehnice agricultorilor, pentru 
aderarea la cerinţele Uniunii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
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domeniul economic” cu suma de 
50.000 mii lei   
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugatară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru agricultura, 
silvicultura si dezvoltare rurala a 
Senatului, Comisia pentru 
agricultura, silvicultura, industrie 
alimentara si servicii specifice a 
Camerei Deputatilor, doamna senator 
PSD+PC Doina Silistru si domnii 
senatori PSD+PC Petre Daea si Ilie 
Sârbu     
 

Europene 
 
RESPINS DE  
 
Comisia pentru agricultura, 
silvicultura si dezvoltare rurala a 
Senatului, Comisia pentru 
agricultura, silvicultura, 
industrie alimentara si servicii 
specifice a Camerei Deputatilor 
 

angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările 
ulterioare  
 

31.  Anexa nr.3/22/02 Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale la capitolul 8301, 
grupa 40, articolul 15 “Sprijinirea 
producătorilor agricoli” cu suma de 
289 mii lei  în 2010 în vederea 
implementarii Proiectului Naţional 
„Infiinţare exploataţii oi carne”  
în scopul stabilitaţii forţei de muncă 
în zona rurală şi creşterea veniturilor 
crescătorilor de animale. Atragerea 
de fonduri europene în dezvoltarea şi 
modernizarea fermelor zootehnice. 
-Bugetul de stat central. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugatară la dispoziţia Guvernului 

 
Crearea de noi locuri de muncă în 
mediul rural. Creşterea producţiei 
de carne de ovine în vederea 
asigurării necesarului intern de 
consum şi realizarea de 
disponibilităţi pentru export. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Fondul de rezervă bugatară la 
dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza de 
hotărâri ale Guvernului 
- Totodată începând cu anul 
2010 nu mai pot fi acordate 
subvenţii deoarece nu au fost 
notificate Comisiei Europeană 
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Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu, Deputat Surdu Soreanu Raul 
Victor, Deputat Mocanu Vasile, 
Deputat Ghiveciu Marian - Grupul 
Parlamentar PSD+PC + Grup 
Parlamentar PSD+PC 
 

32.  Anexa nr.3/22/02 Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale la capitolul 8301, 
grupa 40, articolul 15 “Sprijinirea 
producătorilor agricoli” cu suma de 
8.500 mii lei  în 2010 în vederea 
acordării de facilităţi formelor 
asociative care valorifică legume şi 
fructe în stare proaspătă. Acordarea 
de stimulente formelor asociative 
care comercializează legumele si 
fructele în stare proaspătă şi creează 
noi locuri de muncă. 
-Bugetul de stat central 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugatară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu, Deputat Surdu Soreanu Raul 
Victor, Deputat Mocanu Vasile, 
Deputat Ghiveciu Marian - Grupul 
Parlamentar PSD+PC + Grup 
Parlamentar PSD+PC 
 

Acoperirea necesarului de fructe şi 
legume în stare proaspătă pe piaţa 
internă. Stimularea tinerilor pentru 
continuarea activităţii de producere 
a legumelor şi fructelor odată cu 
evitarea migraţiei către mediul 
urban. Economii importante in 
bugetul consumatorilor şi 
asigurarea unor produse de calitate 
şi in cantităţi suficiente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Fondul de rezervă bugatară la 
dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza de 
hotărâri ale Guvernului 
- Totodată începând cu anul 
2010 nu mai pot fi acordate 
subvenţii deoarece nu au fost 
notificate Comisiei Europeană 
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33.  Anexa nr.3/22/02 Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale la capitolul 8301, 
grupa 40, articolul 15 “Sprijinirea 
producătorilor agricoli” cu suma de 
42.500 mii lei  în 2010 în vederea 
acordării de facilităţi formelor 
asociative care depozitează cereale şi 
oleoproteaginoase. 
 –Bugetul de stat central 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugatară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu, Deputat Surdu Soreanu Raul 
Victor, Deputat Munteanu Ioan,  
Deputat Mocanu Vasile, Deputat 
Ghiveciu Marian - Grupul 
Parlamentar PSD+PC + Grup 
Parlamentar PSD+PC 
 

Acoperirea necesarului de cereale şi 
oleopoteaginoase de pe piaţa 
internă. Valorificarea în momentele 
optime de piaţă a cerealelor şi 
oleoproteaginoaselor odată cu 
acoperirea costurilor de producţie 
realizate de agricultori. Stimularea 
tinerilor pentru continuarea 
activităţii de producere a cerealelor 
şi oleoproteaginoaselor. Degrevarea 
bugetului de stat de sume 
importante destinate plăţii de 
ajutoare către agricultori. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Fondul de rezervă bugatară la 
dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza de 
hotărâri ale Guvernului 
- Totodată începând cu anul 
2010 nu mai pot fi acordate 
subvenţii deoarece nu au fost 
notificate Comisiei Europeană 

34.  Anexa nr.3/22/02 Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale la capitolul 8301, 
grupa 40, articolul 15 “Sprijinirea 
producătorilor agricoli” cu suma de 
21.250 mii lei  în 2010 în vederea 
acordării de facilităţi formelor 
asociative care colectează, sortează, 
depozitează şi valorifică legume şi 
fructe, acordării de stimulente 
formelor asociative care colectează, 

. Acoperirea necesarului de legume 
şi fructe pe piaţa internă. 
Valorificarea in momentele optime 
de piaţă a legumelor şi fructelor. 
Degrevarea bugetului de stat de 
sume importante destinate plăţii de 
ajutoare către agricultori. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Fondul de rezervă bugatară la 
dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza de 
hotărâri ale Guvernului 
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sortează, depozitează şi valorifică 
legume şi fructe.–Bugetul de stat 
central 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugatară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu, Deputat Surdu Soreanu Raul 
Victor, Deputat Munteanu Ioan,  
Deputat Mocanu Vasile, Deputat 
Ghiveciu Marian - Grupul 
Parlamentar PSD+PC + Grup 
Parlamentar PSD+PC 
 

- Totodată începând cu anul 
2010 nu mai pot fi acordate 
subvenţii deoarece nu au fost 
notificate Comisiei Europeană 

35.  Anexa nr.3/22/02 Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale la capitolul 8301, 
grupa 40, articolul 15 “Sprijinirea 
producătorilor agricoli” cu suma de 
11.581,25 mii lei  în 2010 în vederea 
implementarii Proiectului Naţional 
„Infiinţarea exploataţii vaci carne” in 
scopul stabilizării forţei de munca in 
zona rurala şi creşterea veniturilor 
crescătorilor de animale. Atragerea 
tinerilor în zona EURO pentru 
infiinţarea de noi exploataţii. 
Atragerea de fonduri europene în 
dezvoltarea şi modernizarea formelor 
zootehnice. –Bugetul de stat  
 
 

Crearea de noi locuri de munca în 
mediul rural. 
 Creşterea producţiei de carne de 
taurine în vederea asigurării 
necesarului intern de consum şi 
realizarea de disponibilităţi pentru 
export. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Fondul de rezervă bugatară la 
dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza de 
hotărâri ale Guvernului 
- Totodată începând cu anul 
2010 nu mai pot fi acordate 
subvenţii deoarece nu au fost 
notificate Comisiei Europeană 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugatară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu, Deputat Surdu Soreanu Raul 
Victor, Deputat Munteanu Ioan,  
Deputat Mocanu Vasile, Deputat 
Ghiveciu Marian - Grupul 
Parlamentar PSD+PC + Grup 
Parlamentar PSD+PC 
 

36.  Anexa nr.3/22/02 Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale la capitolul 8301, 
grupa 40, articolul 15 “Sprijinirea 
producătorilor agricoli” cu suma de 
467.500 mii lei  în 2010 în vederea 
implementarii Proiectului Naţional  
„Producerea principalelor legume 
proaspete în spaţii protejate” ce are 
ca scop general acordarea de 
facilităţi formelor asociative care 
produc legume în spaţii protejate. 
Acordarea de stimulente financiare 
formelor asociative care produc 
legume în spaţii protejate. 
-Bugetul de stat central. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugatară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu, Deputat Surdu Soreanu Raul 

Acoperirea necesarului de legume 
şi fructe de pe piaţa internă pentru o 
perioadă de minim 9 luni. 
Stimularea tinerilor pentru 
continuarea activităţii de producere 
a legumelor şi fructelor. Stimularea 
producătorilor de energie verde în 
realizarea de investiţii în mediul 
rural. 
Degrevarea bugetului de stat de 
sume importante destinate plăţii de 
ajutoare către agricultori. 
Economii importante aduse 
bugetului consumatorului. Calitate 
mai bună a legumelor produse la 
intern ca urmare a respectării 
reglementărilor europene de către 
agricultorii. Diminuarea 
procentului importului de legume în 
anul 2010 cu 15%, în 2011 cu 30% 
în 2012 cu 45% în 2013 cu 65% iar 
în 2014 cu 85%. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Fondul de rezervă bugatară la 
dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza de 
hotărâri ale Guvernului  Totodată începând cu anul 
2010 nu mai pot fi acordate 
subvenţii deoarece nu au fost 
notificate Comisiei Europeană 
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Victor, Deputat Munteanu Ioan,  
Deputat Mocanu Vasile Grupul 
Parlamentar PSD+PC + Grup 
Parlamentar PSD+PC 
 

 

37.  Anexa nr.3/22/02 Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale la capitolul 8301, 
subcapitolul 01, paragraful 02 cu 
suma de 850.000 mii lei  în 2010 în 
vederea implementarii Programului 
sectorial „Reabilitarea unei suprafeţe 
de 1 milion de ha amenajate cu 
lucrări de irigaţii” in vederea aducerii 
in stare de funcţionare la parametrii 
economici ai staţiilor de pompare de 
bază, staţiilor de repompare, 
canalelor de aducţiune, construcţiilor 
hidrotehnice automatizate, staţiilor 
de punere sub presiune. Scăderea 
consumului de energie electrică cu 
cca.30%.Asigurarea unei producţii 
constante în perimetrele irigate. 
Asigurarea unor venituri constante 
agricultorilor odată cu diminuarea 
susţinerii de la bugetul de stat a 
acestora. 
-Bugetul de stat central. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugatară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 

Înfiinţarea de exploataţii durabile, 
modernizarea capacităţilor de 
producţie existente, precum şi 
îmbunătăţirea sistemului de 
management şi marketing 
agroalimentar. Accesarea 
fondurilor structurale şi diminuarea 
sprijinului naţional pentru 
susţinerea proiectelor de investiţii 
în domeniul culturilor de câmp. 
Valorificarea superioară a 
resurselor naţionale existente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Fondul de rezervă bugatară la 
dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza de 
hotărâri ale Guvernului 
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Steriu, Deputat Georgescu Filip,  
Deputat Dumitru Ion,  Deputat 
Munteanu Ioan - Grupul Parlamentar 
PSD+PC + Grup Parlamentar 
PSD+PC 
 

38.  Anexa nr.3/22/02 Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale la capitolul 8301, 
subcapitolul 01, paragraful 02 cu 
suma de 297.500 mii lei  în 2010 în 
vederea implementarii Programului 
sectorial -Bugetul de stat central. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugatară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu, Deputat Surdu Soreanu Raul 
Victor, Deputat Munteanu Ioan,  
Deputat Mocanu Vasile, Deputat 
Ghiveciu Marian - Grupul 
Parlamentar PSD+PC + Grup 
Parlamentar PSD+PC 
 

Combaterea eroziunii solului. 
Prevenirea şi combaterea 
alunecărilor de teren. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Fondul de rezervă bugatară la 
dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza de 
hotărâri ale Guvernului 

 

39.  Anexa nr.3/22/28 Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale la Anexa 
nr.3/22/28 “PROGRAMUL DE 
INVESTITII PUBLICE” Active fixe 
cod 50017101, Constructii 
5001710101 cu suma de 60.000 mii 
lei  

Pentru începere lucrări centre 
zonale APIA 
 

Se propune respingerea întrucât :  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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Sursa de finanţare: redistribuire 
capitolul 5001710102 – maşini, 
echipamente şi mijloace de transport 
– alte cheltuieli de investiţii – 10.000 
mii lei 
- 50.000 mii lei capitolul 5001, titlul 
2, bunuri şi servicii, alineat 30, alte 
cheltuieli de bunuri şi servicii 
 
Autori: Comisia pentru agricultura, 
silvicultura si dezvoltare rurala a 
Senatului,Comisia pentru agricultura, 
silvicultura, industrie alimentara si 
servicii specifice a Camerei 
Deputatilor şi domnul deputat PD-L 
Gheorghe Tinel 
 

Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

40.  Anexa nr.3/22/29 Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune introducerea in bugetul 
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale a unui nou 
obiectiv de investitii “Reabilitarea 
Canal CA1 – Pitroiu Ştefan cel Mare, 
jud. Călăraşi Capacităţii aprobate – 
4,2 km, suprafaţa deservită – 52.000 
ha”, cod obiectiv 844 cu suma de 
7.251 mii lei  
 
Sursa de finanţare:  
Prin diminuarea sumei alocate cod 
obiectiv 842 propus prin Anexa 
3/22/29 
 

Obiectivul nou propus se consideră 
de o necesitate excepţională 
 

Se propune respingerea întrucât :  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale au fost 
dimensionate de acesta în 
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Autori: Comisia pentru agricultura, 
silvicultura si dezvoltare rurala a 
Senatului,Comisia pentru agricultura, 
silvicultura, industrie alimentara si 
servicii specifice a Camerei 
Deputatilor şi domnul deputat PD-L 
Gheorghe Tinel 
 
 

concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

41.  Anexa nr.3/22/29 Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune introducerea in bugetul 
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale a unui nou 
obiectiv de investitii la e. „lte 
cheltuieli asimilate investiţiilor”– 
obiectiv intitulat „Modernizarea 
staţiei reversibile SP Măcin” din 
incinta Măcin – Carcaliu, judeţul 
Tulcea 
cu suma de 4.850 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugatară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru agricultura, 
silvicultura si dezvoltare rurala a 
Senatului,Comisia pentru agricultura, 
silvicultura, industrie alimentara si 
servicii specifice a Camerei 
Deputatilor şi domnul senator 
Belacureanu Trifon 

Nou obiectiv de investiţii – nota de 
fundamentare a fost avizată de 
Consiliul tehnico-economic al 
Administraţiei Naţionale a 
Îmbunătăţirilor Funciare. 
 
RESPINS DE  
 
Comisia pentru agricultura, 
silvicultura si dezvoltare rurala a 
Senatului, Comisia pentru 
agricultura, silvicultura, 
industrie alimentara si servicii 
specifice a Camerei Deputatilor 
 

Se propune respingerea întrucât :  
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
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Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. De 
asemenea, acestea se introduc la 
poziţia “B – Obiective de 
investiţii noi” şi nu la categoria 
de investiţii “e - Alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, conform 
art. 46 din Legea nr. 500/2002. 

42.  Anexa nr.3/22/29 Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 2.300 mii lei, sumă necesară 
pentru reîntregirea efectivului de cai 
de rasă din patrimoniul genetic 
naţional aflat în proprietatea publică 
a statului.  
COD OBIECTIV 2 
b. Dotari independente, la poziţia 
8301Agricultura, Silvicultura, 
Piscicultura si Vanatoare, 83015501 
A. Transferuri interne, 8301550112 
Investitii ale agentilor economici cu 

Pentru asigurarea patrimoniului 
genetic naţional, cele mai bune 
exemplare cabaline din fiecare rasă 
care au susţinut probe de calificare 
vor fi promovate în categoria 
Herghelia Naţională, urmând a fi 
cumpărate şi/sau subvenţionate de 
stat. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Fondul de rezervă bugatară la 
dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza de 
hotărâri ale Guvernului 
 - Urmare reoganizarii activitatea 
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capital de stat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 

de silvicultură (inclusiv 
cabalinele din Herghelia 
Natională) a fost preluata în 
finanţare de Ministerul Mediului 
si Pădurilor 

43.  Anexa nr.3/22/02 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
si Dezvoltării Rurale 
Capitolul 5001 Cheltuieli curente, 
Titlul 4 Subvenţii, art. 15 
Sprijinirea producătorilor agricoli  
 

+ 2100 000 mii lei 
 

Sursa de finanţare: Fonduri la 
dispoziţia Guvernului 

 
 

Autori: 
Comisia pentru agricultură Senat 
Comisia pentru agricultură Camera 
Deputaţilor  
 

Motivare: pentru susţinerea din 
fonduri naţionale în anul 2010 a 
ajutoarelor de stat posibil a fi 
acordate producătorilor agricoli ca 
urmare a notificării la Comisia 
Europeană.  
Bugetul pe anul 2009 nu a acoperit 
suma de 1,81 miliarde lei, aceasta 
urmând a fi plătită din bugetul 
aprobat al Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale pe 2010.  
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Fondul de rezervă bugatară la 
dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza de 
hotărâri ale Guvernului 

44.  Anexa nr. 3 / 22 / 29  
COD OBIECTIV 2 
b. Dotari independente, la poziţia 
8301Agricultura, Silvicultura, 
Piscicultura si Vanatoare, 
83015501 A. Transferuri interne, 
8301550112 Investitii ale 
agentilor economici cu capital de 
stat 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 2.300 mii lei, sumă necesară 
pentru reîntregirea efectivului de cai 
de rasă din patrimoniul genetic 
naţional aflat în proprietatea publică 
a statului.  
 
Sursa de finanţare: Fonduri la 
dispoziţia Guvernului 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 

 

Pentru asigurarea patrimoniului 
genetic naţional, cele mai bune 
exemplare cabaline din fiecare rasă 
care au susţinut probe de calificare 
vor fi promovate în categoria 
Herghelia Naţională, urmând a fi 
cumpărate şi/sau subvenţionate de 
stat/ 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Fondul de rezervă bugatară la 
dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza de 
hotărâri ale Guvernului 
 - Urmare reoganizarii activitatea 
de silvicultură (inclusiv 
cabalinele din Herghelia 
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Natională) a fost preluata în 
finanţare de Ministerul Mediului 
si Pădurilor 

45.      
46.  Anexa 3/23/02/ 5001/grupa 

20/art.18 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 16.382 mii lei pentru pentru 
întreţinerea cabalinelor  din care  
-11.382  mii lei pentru categoria 
Herghelia Naţională 
-5.000 mii lei pentru cai rasă sector 
privat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 
 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 

 

Din proiectele de bugete depuse la 
parlament în niciunul din proiectele 
bugetelor celor două ministere 
(MADR şi MMP) nu se regăsesc 
prevăzute sume pentru alocaţiile 
zilnice de la bugetul de stat pentru 
întreţinere cabalinelor din categoria 
Herghelia Naţională. / 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Fondul de rezervă bugatară la 
dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza de 
hotărâri ale Guvernului 
 - Urmare reoganizarii activitatea 
de silvicultură (inclusiv 
cabalinele din Herghelia 
Natională) a fost preluata în 
finanţare de Ministerul Mediului 
si Pădurilor 

47.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23, 02, Titlul C, art 02, 
alin 14 
Programe multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 3000 
mii lei pentru comuna Buzescu, 
judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "Sistem 
centralizat de alimentare cu apă şi 
canalizare " 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor 
 
Autori:  

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
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Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 

48.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23, 02, Titlul C, art 02, 
alin 14 
Programe multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 150 
mii lei pentru comuna Năsturelu, 
judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "alimentare cu 
apă şi canalizare " 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 

49.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23, 02, Titlul C, art 02, 
alin 14 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru comuna Dobreşti, 
judeţul Argeş, în vederea realizării 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară 
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Programe multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor 

obiectivului în continuare 
"canalizare, staţie epurare şi ape 
uzate menajere în satul Fureşti, 85%" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

acest spaţiu. 
 
 

intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 

50.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23, 02, Titlul C, art 02, 
alin 14 
Programe multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 
4564,264 mii lei pentru comuna 
Drăganu, judeţul Argeş, în vederea 
realizării obiectivului în continuare 
"canalizare, staţie epurare şi ape 
uzate menajere, în localitatea 
Drăganu, 85% execuţie" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
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Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 

51.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art.02/alin.14 – Programe 
multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor   

Se propune alocarea sumei de 42 mii 
lei pentru „Studii de fezabilitate şi 
proiectare modernizare parc 
comunal”, comuna Dumbrăveni, jud. 
Suceava 
 
Senator Varujan Vosganian 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati, aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării 
acestora se aproba prin hotărâre 
a Guvernului. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 46 -

52.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art.02/alin.14 – Programe 
multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor   

Se propune alocarea sumei de 65 mii 
lei pentru „Lucrări privind defrişarea 
de copaci în parcul comunal”, 
comuna Dumbrăveni, jud. Suceava 
 
Senator Varujan Vosganian 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Lucrări pentru amenajarea şi 
modernizarea parcului comunal  

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 

53.  Ministerul Mediul şi Pădurilor  
Anexa 3/23/02 Titlul 6 art. 02 alin 

14 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 100 mii lei pentru 
amenajare parc comunal în 
localitatea Rădoieşti 
 
Sursa de finanţare:  
Alocare din suma prevăzută 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Asigurarea unor condiţii decente de 
viaţă pentru locuitorii din zonă 
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Totodată, potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati, aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării 
acestora se aproba prin hotărâre 
a Guvernului. 

54.  Ministerul Mediul şi Pădurilor  
Anexa 3/23/02 Titlul 6 art. 02 alin 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 106 mii lei pentru 

Asigurarea unor condiţii decente de 
viaţă pentru locuitorii din zonă 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
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14 parc comunal şi amenajare spaţii 
verzi în localitatea Vârtoapele 
 
Sursa de finanţare:  
Alocare din suma prevăzută 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 Sursa de finanţare nu este clară 
intrucat nu se precizează 
capitolul, titlul, alineatul care se 
doreste a fi diminuat.. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 

55.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23, 02, Titlul C, art 02, 
alin 14 
Programe multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 16000 
mii lei pentru comuna Conţeşti, 
judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "alimentare cu 
apă şi canalizare " 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor 
 
Autori:  

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară 
intrucat nu se precizează 
capitolul, titlul, alineatul care se 
doreste a fi diminuat.. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
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Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 

56.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23, 02, Titlul C, art 02, 
alin 14 
Programe multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru comuna Călmăţuiu de 
Sus, judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "alimentare cu 
apă şi canalizare, alimentare gaze " 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară 
intrucat nu se precizează 
capitolul, titlul, alineatul care se 
doreste a fi diminuat.. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
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autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. In ce priveşte alimentarea 
cu gaze, nu există bază legală 
pentru finanţarea acestor lucrari 
din bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor. 

57.  Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Anexa 3/23/02 Titlul 6, Art. 02, 

alin 14 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 300 mii lei pentru 
înfiinţare puncte de colectare 
ecologice, sistem de colectare a 
gunoaielor menajere in localitatea 
Mereni, judeţul Teleorman 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unei calităţi mai 
bune a vieţii locuitorilor  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară 
intrucat nu se precizează 
capitolul, titlul, alineatul care se 
doreste a fi diminuat.. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. In ce priveşte alimentarea 
cu gaze, nu există bază legală 
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pentru finanţarea acestor lucrari 
din bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor. 

58.  Ministerul Mediul şi Pădurilor  
Anexa 3/23/02 Titlul 6 art. 02 alin 

14 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 350 mii lei pentru 
înfiinţare parc comunal in localitatea 
Mereni, judeţul Teleormani 
 
Sursa de finanţare:  
Alocare din suma prevăzută 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Asigurarea unor condiţii decente de 
viaţă pentru locuitorii din zonă 
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati, aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării 
acestora se aproba prin hotărâre 
a Guvernului 

59.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23, 02, Titlul C, art 02, 
alin 14 
Programe multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 3060 
mii lei pentru comuna Botoroaga, 
judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "Sistem 
centralizat de alimentare cu apă 
potabilă şi canalizare ape uzate 
menajere în satele Bortoroaga şi 
Valea Cireşului conform HG nr 
1517/10.12.2009 rivind stabilirea 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
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unor măsuri pt realizarea 
programelor multinaţionale prioritare 
de mediu şi gospodărire a apelor" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. In ce priveşte alimentarea 
cu gaze, nu există bază legală 
pentru finanţarea acestor lucrari 
din bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor. 

60.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea  sumei de 
250.000 lei pentru refacerea rigolelor 
de colectare a apelor pluviale pe o 
lungime de 2 km în comuna Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. 
 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

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

Se propune respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
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PNL 
61.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea  sumei de 
300.000 lei pentru salubrizarea gropii 
de gunoi, în Municipiul Feteşti, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Conform normelor UE in vigoare 
există obligativitatea  sa  fie 
executată aceasta lucrare . 
 
 

Propunem respeingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
0Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finantează lucrarile privind 
gestionarea deşeurilor. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi sistemele integrate 
de management al deşeurilor..  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 

62.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 

Se propune alocarea  sumei de 
250.000 lei pentru reabilitarea şi 
extinderea parcului public, în 
Municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa. 

Spatiul nu este adecvat, la condiţii 
europene de siguranţă şi confort, 
pentru activităţi de recreere ale 
copiilor 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
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multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

 
 

titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Totodată, potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati, aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării 
acestora se aproba prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

63.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea  sumei de 
110.000 lei pentru reabilitare  si 
extindere parc central în comuna 
Facăeni, judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru petrecearea timpului liber si 
recreerea intr-un spatiu curat cu 
spatii verzi, pe o suprafata cat mai 
mare si pentru imbunatatirea 
factorilor de mediu din localitate. 
 
 
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Totodată, potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati, aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării 
acestora se aproba prin hotărâre 
a Guvernului 

64.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 

Se propune alocarea  sumei de 
831.785 lei pentru reabilitare parc 

Pentru petrecearea timpului liber si 
recreerea intr-un spatiu curat cu 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
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Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

comunal suprafaţa 8000 mp – proiect 
în derulare, în comuna Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

spatii verzi, pe o suprafata cat mai 
mare si pentru imbunatatirea 
factorilor de mediu din localitate. 
 
 
 

Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Totodată, potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati, aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării 
acestora se aproba prin hotărâre 
a Guvernului. 

65.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea  sumei de 10 
miliarde pentru canalizare în comuna 
Gura Ialomiţei, judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare în comună. 
 
 
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
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aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 

66.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea  sumei de 
200.000 lei pentru platforma 
ecologica pentru gunoaie, în comuna 
Grindu, judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a fi în concordanţă cu 
normele UE. 
 
 
 

Propunem  respingerea 
amendamentului,  întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi sistemele integrate 
de management al deseurilor.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 
Totodată potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finantează lucrarile privind 
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gestionarea deşeurilor. 
67.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea  sumei de 
50.000 lei pentru achiziţionare 
containere pentru gunoaie în comuna 
Grindu, judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a fi în concordanţă cu 
normele UE. Cele existente sunt 
deteriorate. 
 
 
 

Propunem  respingerea 
amendamentului,  întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi sistemele integrate 
de management al deseurilor.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 
Totodată potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finantează lucrarile privind 
gestionarea deşeurilor. 

68.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Art. 02, alin.  14 – Programul 
multianual de mediu şi 

* Se propune  alocarea de către 
Ministerul Mediului şi Pădurilor, 
pentru oraşul Făurei, jud. Brăila  a 
sumei de 60 mii lei,  pentru 

Program menit să scadă nivelul 
poluării, să  asigure o imbunatatire 
a calitatii apei si aerului. 
 

Propunem respeingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
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gospodărire a apelor 
 
 
 

finanţarea Programului„Un mediu 
protejat – o viaţă mai bună”; 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului  
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
 

bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 

69.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Art. 02, alin.  14 – Programul 
multianual de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Se propune  alocarea din sumele 
prevăzute de către Ministerul 
Mediului şi Pădurilor, pentru 
Program multiannual de mediu şi 
gospodărirea apelor, pentru 
următorul obiectiv de investiţii: 
*Lucrări de modernizare parc 
comunal, comuna Mircea Vodă, Jud. 
Brăila, cu suma de 350 mii lei; 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului  
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru alinierea la normele Uniunii 
Europene în ceea ce priveşte  media 
de spaţiu verde pe cap de locuitor.  
 
 

Propunem respeingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
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localitati, aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării 
acestora se aproba prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

70.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Art. 02, alin.  14 – Programul 
multianual de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Se propune  alocarea din sumele 
prevăzute de către Ministerul 
Mediului şi Pădurilor, pentru 
Program multiannual de mediu şi 
gospodărirea apelor, pentru 
următorul obiectiv de investiţii: 
Amenajarea parc de agrement în Sat 
Muchea, Comuna Siliştea,  Jud. 
Brăila cu suma de 330 mii lei ; 
 
Sursa de finanţare :Fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului  
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru alinierea la normele Uniunii 
Europene în ceea ce priveşte  media 
de spaţiu verde pe cap de locuitor.  
 
 
 

Propunem respeingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati, aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării 
acestora se aproba prin hotărâre 
a Guvernului. 
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71.  Anexa 3/23 

Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Art. 02, alin.  14 – Programul 
multianual de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Se propune  alocarea din sumele 
prevăzute de către Ministerul 
Mediului şi Pădurilor, pentru 
Program multiannual de mediu şi 
gospodărirea apelor, pentru 
următorul obiectiv de investiţii: 
Înfiinţarea unui parc de agrement în 
oraşul Făurei, jud. Brăila cu suma de 
25 mii lei 
 
Sursa de finanţare :Fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului  
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru alinierea la normele Uniunii 
Europene în ceea ce priveşte  media 
de spaţiu verde pe cap de locuitor.  
 
 

Propunem respeingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati, aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării 
acestora se aproba prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

72.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Art. 02, alin.  14 – Programul 
multianual de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Se propune  alocarea din sumele 
prevăzute de către Ministerul 
Mediului şi Pădurilor, pentru 
Program multiannual de mediu şi 
gospodărirea apelor, pentru 

Pentru alinierea la normele Uniunii 
Europene în ceea ce priveşte  media 
de spaţiu verde pe cap de locuitor.  
 
 

Propunem respeingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
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următorul obiectiv de investiţii: 
* Amenajarea parc de agrement în 
Sat Cotu Lung, Comuna Siliştea,  
Jud. Brăila cu suma de 330 mii lei  
 
Sursa de finanţare :Fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului  
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati, aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării 
acestora se aproba prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

73.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Art. 02, alin.  14 – Programul 
multianual de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Se propune  alocarea din sumele 
prevăzute de către Ministerul 
Mediului şi Pădurilor, pentru 
Program multianual de mediu şi 
gospodărirea apelor, pentru 
următorul obiectiv de investiţii: 
Amenajarea parcuri de agrement în 
Comuna Siliştea,  Jud. Brăila cu 
suma de 350 mii lei 
 
Sursa de finanţare :Fondul de rezervă 

Pentru alinierea la normele Uniunii 
Europene în ceea ce priveşte  media 
de spaţiu verde pe cap de locuitor.  
 
 

Propunem respeingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
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aflat la dispoziţia Guvernului  
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati, aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării 
acestora se aproba prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

74.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Art. 02, alin.  14 – Programul 
multianual de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Se propune  alocarea din sumele 
prevăzute de către Ministerul 
Mediului şi Pădurilor, pentru 
Program multiannual de mediu şi 
gospodărirea apelor, pentru 
următorul obiectiv de investiţii: 
Reabilitarea parcului central şi 
extinderea suprafeţei de spaţiu verde 
prin amenajarea de parcuri noi în 
oraşul Făurei, jud. Brăila cu suma de 
90 mii lei 
 
Sursa de finanţare :Fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului  
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 

Pentru alinierea la normele Uniunii 
Europene în ceea ce priveşte  media 
de spaţiu verde pe cap de locuitor.  
 
 
 
 
 

Propunem respeingerea 
amendamen    tui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
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Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati, aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării 
acestora se aproba prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

75.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Art. 02, alin.  14 – Programul 
multianual de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate  de către Ministerul Mediului 
şi Pădurilor pentru  reabilitarea 
sistemului de colectare şi transport a 
deşeurilor şi extinderea sistemului de 
colectare selectivă în oraşul Făurei 
cu suma de 209 mii lei. 
 
Sursa de finanţare :Fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului  
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Crearea unei infrastructuri si a unei 
logistici de colectare selectivă  a 
deşurilor în oraşul Făurei, jud. 
Brăila. 
 
 
 

Propunem respeingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi sisteme integrate de 
management al deşeurilor.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
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Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei 
Totodată potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finantează lucrarile privind 
gestionarea deşeurilor. 

76.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Art. 02, alin.  14 – Programul 
multianual de mediu şi 
gospodărire a apelor 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 42500 
mii RON  pentru realizarea 
proiectului de alimentare cu apă şi 
canalizare în comuna Buciumi, 
judeţul Sălaj 
 
Sursa de finanţare :Fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 

Propunem respeingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
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Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 

77.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Art. 02, alin.  14 – Programul 
multianual de mediu şi 
gospodărire a apelor 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 8953 
mii RON  pentru realizarea 
proiectului de introducere a 
canalizării menajere în cartierul 
Ortelec, mun. Zalău, judeţul Sălaj. 
 
Sursa de finanţare :Fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 

Propunem respeingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
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locale. 
78.  Anexa 3/23 

Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Art. 02, alin.  14 – Programul 
multianual de mediu şi 
gospodărire a apelor 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 9521 
mii RON pentru realizarea 
proiectului de regularizare a Văii 
Sărmaş, din judeţul Sălaj. 
 
Sursa de finanţare :Fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 

Propunem respeingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
 

79.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 4000 
mii lei pentru Sistem integrat de 
gestionare a deşeurilor prin separare 
în comuna Mărăşeşti, judeţul 
Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Nu există un astel de sistem la 
momentul actual. 
 
 

Propunem  respingerea 
amendamentului,  întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi sisteme integrate de 
management al deşeurilor.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
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investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei 
Totodată potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finantează lucrarile privind 
gestionarea deşeurilor. 

80.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 
1.235,37 mii lei pentru Amenajare 
parc str. Garoafei în comuna 
Mărăşeşti, judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru petrecearea timpului liber si 
recreerea intr-un spatiu curat cu 
spatii verzi, pe o suprafata cat mai 
mare si pentru imbunatatirea 
factorilor de mediu din localitate. 
 
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati, aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării 
acestora se aproba prin hotărâre 
a Guvernului. 
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81.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 407,57 
mii lei pentru Reabilitare parc Joffre 
în comuna Mărăşeşti, judeţul 
Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru petrecearea timpului liber si 
recreerea intr-un spatiu curat cu 
spatii verzi, pe o suprafata cat mai 
mare si pentru imbunatatirea 
factorilor de mediu din localitate. 
 
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Totodată, potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati, aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării 
acestora se aproba prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

82.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 1.250 
mii lei pentru Program de înlocuire 
sau de completare a sistemelor 
clasice de încălzire cu sisteme care 
utilizează energie solară în comuna 
Mărăşeşti, judeţul Vrancea. 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 

Protejarea mediului înconjurător 
prin realizarea acestor sisteme 
claice de încălzire. 
 
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit art.13 din 
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Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru Mediu, din acest 
fond se finanţează şi proiectele 
de înlocuire sau completare a 
sistemelor clasice de încălzire cu 
sisteme care utilizează energia 
solară 

83.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 300 
mii lei pentru Amenajare spaţii verzi 
în comuna Băleşti, judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru petrecearea timpului liber si 
recreerea intr-un spatiu curat cu 
spatii verzi, pe o suprafata cat mai 
mare si pentru imbunatatirea 
factorilor de mediu din localitate. 
 
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati, aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării 
acestora se aproba prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

84.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru amenajare spaţii verzi 
în comuna Chiojdeni, judeţul 
Vrancea. 

Pentru petrecearea timpului liber si 
recreerea intr-un spatiu curat cu 
spatii verzi, pe o suprafata cat mai 
mare si pentru imbunatatirea 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
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multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

factorilor de mediu din localitate. 
 
 

titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati, aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării 
acestora se aproba prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

85.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 10.000 
mii lei pentru Canalizare ape uzate şi 
staţii epurare în comuna Chiojdeni, 
judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare în comună. 
 
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
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bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 

86.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 1.200 
mii lei pentru Staţie de epurare, 
reţele colectoare, canalizare în 
comuna Dumitreşti, judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare în comună. 
 
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 
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87.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 1.020 
mii lei pentru amenajare spaţii verzi 
în comuna Dumitreşti, judeţul 
Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru petrecearea timpului liber si 
recreerea intr-un spatiu curat cu 
spatii verzi, pe o suprafata cat mai 
mare si pentru imbunatatirea 
factorilor de mediu din localitate. 
 
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 59/2007 
privind instituirea programului 
naţional de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localităţi, 
aceste proiecte se finanţează din 
Fondul pentru Mediu. 

88.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 86,856 
mii lei pentru Amenjare spaţii verzi, 
în comuna Jariştea, judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru petrecearea timpului liber si 
recreerea intr-un spatiu curat cu 
spatii verzi, pe o suprafata cat mai 
mare si pentru imbunatatirea 
factorilor de mediu din localitate. 
 
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 59/2007 
privind instituirea programului 
naţional de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localităţi, 
aceste proiecte se finanţează din 
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Fondul pentru Mediu. 
89.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 

 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 1053 
mii lei pentru reţele de canalizare şi 
staţie de epurare, înmfiinţare sistem 
propriu alimentare cu apă zona 
Poiana Văsăturii, Modernizare 
drumuri de interes local, Înfiinţare 
centru socio-educaţional After 
School, Reabilitare Cămin Cultural- 
depus la OJPDRP Vrancea – masura 
322, în comuna Jariştea, judeţul 
Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare în comună. 
 
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. In ce priveşte 
modernizarea drumurilor de 
interes local şi înfiinţarea 
centrului socio-educaţional After 
School,, nu există bază legală 
pentru finanţarea acestor lucrari 
din bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor. 

90.  Ministerul Mediului şi Pădurilor Se propune alocarea sumei de 225 Proiect demarat ce nu poate fi Propune respingerea 
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Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

mii lei pentru Reabilitarea şi 
implementarea sistemului de 
management al calităţii 
ISO9001:2008 şi a sistemului de 
management de mediu ISO 
14001:2005 în cadrul Comunei - 
depus la MAI-PODCA comuna 
Jariştea, judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

finalizat din lipsa de fonduri. 
 
 

amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
 

91.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 252 
mii lei pentru amenajare spaţii verzi, 
comuna Jitia, judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru petrecearea timpului liber si 
recreerea intr-un spatiu curat cu 
spatii verzi, pe o suprafata cat mai 
mare si pentru imbunatatirea 
factorilor de mediu din localitate. 
 
 

Propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
 

92.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 45 mii 
lei pentru Producerea şi distribuirea 
energiei electrice prin utilizarea 
surselor eoliene în comuna Mera, 
judeţul Vrancea. 
 

Protejarea mediului înconjurător 
prin realizarea acestor sisteme 
claice de încălzire. 
 

Propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
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Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
 

93.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 10.000 
mii lei pentru Canalizare, comuna 
Slobozia Bradului, judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare în comună. 
 
 

Propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor 

94.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 640 
mii lei pentru Spaţii verzi, comuna 
Slobozia Bradului, judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru petrecearea timpului liber si 
recreerea intr-un spatiu curat cu 
spatii verzi, pe o suprafata cat mai 
mare si pentru imbunatatirea 
factorilor de mediu din localitate. 
 
 

Propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
 

95.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 

Se propune alocarea sumei de 113 
mii lei pentru reabilitare Spaţii verzi, 
comuna Vintileasca, judeţul Vrancea.
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 

Pentru petrecearea timpului liber si 
recreerea intr-un spatiu curat cu 
spatii verzi, pe o suprafata cat mai 
mare si pentru imbunatatirea 
factorilor de mediu din localitate. 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
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gospodarire a apelor 
 

prevazută în buget 
 

Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

 
 

diminuat. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 59/2007 
privind instituirea programului 
naţional de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localităţi, 
aceste proiecte se finanţează din 
Fondul pentru Mediu. 

96.  MINISTERUL MEDIULUI SI 
PADURILOR 

Anexa 3/23/02 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice,  
Art. 02/Alin. 14  Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
15.986 mii lei pentru obiectivul 
„Consolidare si suprainaltare dig de 
aparare la Dunare a localitatii 
Turcoaia”, jud. Tulcea 
 
Sursa de Finantare: 
Bugetul Ministerului Mediului si 
Padurilor 
 
Autori: deputat PNL Octavian Popa 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi lucrările de apărare 
împotriva inundaţiilor; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 
Potrivit art.13 din OUG 
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nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează lucrări destinate 
prevenirii, înlăturării şi/sau 
diminuării efectelor produse de 
fenomenele meteorologice 
periculoase. 

97.  MINISTERUL MEDIULUI SI 
PADURILOR 

Anexa 3/23/02 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice,  

Art. 02/Alin. 14  Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
70.000 mii lei pentru obiectivul „SF 
Consolidare si sprijinire de maluri a 
localitatii Garla si Tataru”, jud. 
Tulcea 
 
Sursa de Finantare:Bugetul 
Ministerului Mediului si Padurilor 
 
Autori: deputat PNL Octavian Popa 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi lucrările de apărare 
împotriva inundaţiilor; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează lucrări destinate 
prevenirii, înlăturării şi/sau 
diminuării efectelor produse de 
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fenomenele meteorologice 
periculoase. 

98.  MINISTERUL MEDIULUI SI 
PADURILOR 

Anexa 3/23/02 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice, Art. 
02/Alin. 14  Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
350 mii lei pentru obiectivul 
„Amenajare dig de aparare”, 
Comuna Mahmudia, jud. Tulcea 
 
Sursa de Finantare:Bugetul 
Ministerului Mediului si Padurilor 
 
Autori: deputat PNL Octavian Popa 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi lucrările de apărare 
împotriva inundaţiilor; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează lucrări destinate 
prevenirii, înlăturării şi/sau 
diminuării efectelor produse de 
fenomenele meteorologice 
periculoase. 

99.  MINISTERUL MEDIULUI SI 
PADURILOR 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
280 mii lei pentru obiectivul 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
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Anexa 3/23/02 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice,  

Art. 02/Alin. 14  Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

„Amenajare faleza”, Comuna 
Mahmudia, jud. Tulcea 
 
Sursa de Finantare: 
Bugetul Ministerului Mediului si 
Padurilor 
 
Autori: deputat PNL Octavian Popa 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

 Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi lucrările de apărare 
împotriva inundaţiilor; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează lucrări destinate 
prevenirii, înlăturării şi/sau 
diminuării efectelor produse de 
fenomenele meteorologice 
periculoase. 

100. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 600 mii lei, pentru amenajarea 
unui  parc în comuna Negrileşti, 
Judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 

Pentru petrecearea timpului liber si 
recreerea intr-un spatiu curat cu 
spatii verzi, pe o suprafata cat mai 
mare si pentru imbunatatirea 
factorilor de mediu din localitate. 
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clara. 
Nu există bază legală pentru 
finanţarea  acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 59/2007 
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Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

privind instituirea programului 
naţional de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localităţi, 
aceste proiecte se finanţează din 
Fondul pentru Mediu. 

101. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor  

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 25 mii lei pentru  reactualizarea 
proiectului „Colectare si transport 
deseuri” in comuna Vladesti, Judeţul 
Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru a fi în concordanţă cu 
normele UE. 
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clara. 
Potrivit art.3 alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006  pentru aprobarea şi 
finanţarea  programelor 
multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru Mediu, din acest 
Fond se pot finanţa aceste 
lucrări. Analiza, selectarea, 
finanţarea, urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
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făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative  
date in aplicarea acestuia. 

102. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 615 mii lei, pentru realizarea unui  
parc primărie nouă, în comuna Cuza 
– Vodă, Judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru îmbunătăţirea calităţii 
mediului se impune construirea de 
noi spaţii verzi în comuna 
menţionată. 
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clara. 
Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 59/2007 
privind instituirea programului 
naţional de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localităţi, 
aceste proiecte se finanţează din 
Fondul pentru Mediu 

103. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei de  750 
mii lei pentru proiectarea şi execuţia 
unei parc în satul Braniştea, judeţul 
Galaţi.  
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru petrecearea timpului liber 
cat si recreerea intr-un spatiu curat 
cu spatii verzi, pe o suprafata cat 
mai mare. 
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clara. 
Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 59/2007 
privind instituirea programului 
naţional de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localităţi, 
aceste proiecte se finanţează din 
Fondul pentru Mediu. 

104. Ministerul Mediului şi Pădurilor Se propune alocarea sumei de  550 Pentru petrecearea timpului liber Propunem  respingerea 
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Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

mii lei pentru reabilitarea parcului 
dîn satul Vasile Alecsandri, comuna 
Braniştea, judeţul Galaţi.  
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

cat si recreerea intr-un spatiu curat 
cu spatii verzi, pe o suprafata cat 
mai mare. 
 

amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clara. 
Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 59/2007 
privind instituirea programului 
naţional de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localităţi, 
aceste proiecte se finanţează din 
Fondul pentru Mediu. 

105. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Se propune locarea sumei de 1000 
mii lei pentru implementarea 
proiectului “Înlocuirea sistemelor 
clasice de încălzire cu sistemele ce 
folosesc energie geotermică, eoliană 
sau alt tip de energie nepoluantă” în 
Comuna Liesti, Judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Protejarea mediului înconjurător 
prin realizarea acestor sisteme 
claice de încălzire. 
Proiect depus şi câştigat la 
Administratia Fondului de Mediu 
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clara. 
Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Potrivit OUG nr.196/2005 aceste 
cheltuieli se finanţează prin 
bugetul Fondului pentru Mediu 

106. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 1000 mii lei, pentru crearea unor 
spaţii verzi, în localitatea Lieşti, 
Judeţul Galaţi 

Pentru petrecearea timpului liber 
cat si recreerea intr-un spatiu curat 
cu spatii verzi, pe o suprafata cat 
mai mare. 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clara. 
Nu există temei legal pentru 
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gospodarire a apelor  
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Proiect depus la Agenţia fondului 
de Mediu 
 

finanţarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 59/2007 
privind instituirea programului 
naţional de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localităţi, 
aceste proiecte se finanţează din 
Fondul pentru Mediu. 

107. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 900 mii lei, pentru amenajarea 
unui parc in comuna Corod, Judeţul 
Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Suma alocata este pentru faza de 
execuţie fizică 
 
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Totodată, potrivit OUG 59/2007 
privind instituirea programului 
naţional de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localităţi, 
aceste proiecte se finanţează din 
Fondul pentru Mediu. 

108. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
20, art 23 Prevenirea si 
combaterea inundatiilor si 
ingheturilor 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 2100 mii lei pentru realizarea 
investiţiei”Consolidare mal stâng  
parau Brăneşti”, comuna Vlădeşti, 
Judeţul Galaţi 
 

Pentru evitarea de inundatii care ar 
putea avea consecinte grave este 
necesara consolidarea malului stang 
al paraului Branesti 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
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Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
In bugetul Ministerului Mediului 
şi Pădurilor lucrarile privind 
consolidarile  sunt cuprinse in 
cadrul capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”. Totodata,  
responsabilitatea  stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor intre 
proiectele inscrise in programul 
de investitii devine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  in Programul de 
investitii publice numai  daca 
documentatia  tehncio-
economica ale acestora au fost 
aprobate potrivite potrivit 
prevederilor alin.(1) art.43 din 
Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare. 
 
 

109. Ministerul Mediului şi Pădurilor Se propune alocarea sumei de 5000 Pentru prevenirea inundaţiilor Se propune respingerea 
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Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
20, art 23 Prevenirea si 
combaterea inundatiilor si 
ingheturilor 

mi ilei, pentru regularizare pârâu 
Valea Lupei comuna Nicoreşti, 
Judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

 
 

amendamentului, intrucat: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
In bugetul Ministerului Mediului 
şi Pădurilor lucrarile privind 
consolidarile  sunt cuprinse in 
cadrul capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”. Totodata,  
responsabilitatea  stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor intre 
proiectele inscrise in programul 
de investitii devine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  in Programul de 
investitii publice numai  daca 
documentatia  tehncio-
economica ale acestora au fost 
aprobate potrivite potrivit 
prevederilor alin.(1) art.43 din 
Legea nr.500/2002 privind 
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finanţele publice, cu modificările 
ulterioare. 
 

110. Ministerul Mediului si Padurilor 
Anexa 3/23 
Cap 5001, Titlul 20, art 22 
Finantarea actiunilor din domeniul 
apelor 

Se propune alocarea sumei de 20.000 
mii lei 
 
Sursa de finantare : Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PNL Lucia Ana VARGA 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare de la 8.350 mii la 20.000 
mii lei deoarece aceste sume sunt 
necesare atat pentru interventii in 
doameniul apelor cat si pentru 
finalizarea “schemelor directoare 
de reamenajare a bazinelor 
hidorografice”, operatiune absolut 
necesara atat in scopul combaterii 
eficiente a efectelor fenomenelor 
hidrologice periculoase cat si 
pentru asigurarea surselor de apa 
necesare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
In bugetul Ministerului Mediului 
şi Pădurilor lucrarile privind 
consolidarile  sunt cuprinse in 
cadrul capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”. Totodata,  
responsabilitatea  stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor intre 
proiectele inscrise in programul 
de investitii devine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  in Programul de 
investitii publice numai  daca 
documentatia  tehncio-
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economica ale acestora au fost 
aprobate potrivite potrivit 
prevederilor alin.(1) art.43 din 
Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare. 
 

111. Ministerul Mediului si Padurilor 
Anexa 3/23 
Cap 5001, Titlul 20, art 23 
Prevenirea si combaterea 
inundatiilor si ingheturilor 

Se propune alocarea sumei de 2.000 
mii lei 
 
Sursa de de finantare propusa este: 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PNL Lucia Ana VARGA 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare de la 1.000 mii la 2.000 
mii lei deoarece aceste sume sunt 
necesare pentru finalizarea 
“planurilor bazinale de prevenire si 
aparare impotriva inundatiilor”, 
operatiune absolut necesara atat in 
scopul combaterii eficiente a 
efectelor fenomenelor hidrologice 
periculoase. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar 

112. Ministerul Mediului si Padurilor 
Anexa 3/23 
Cap 7001, Titlul 70, Cheltuieli de 
capital 

Se propune alocarea sumei de 
300.000 mii lei 
 
Sursa de de finantare propusa este: 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PNL Lucia Ana VARGA 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare de la 199.850 mii la 
300.000 mii lei, deoarece fondurile 
sunt necesare pentru finalizarea 
lucrarilor de aparare impotriva 
inundatiilor deja demarate, in caz 
contrar punandu-se in pericol atat 
bunurile si persoanele neaparate 
impotriva inundatiilor dar si a 
lucrarilor in sine care nefinalizate 
se vor degrada. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
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113. Ministerul Mediului si Padurilor 
Anexa 3/23 
Cap 7401, Titlul 51, art 02, alin 
14 
Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 
350.000 mii lei 
 
Sursa de de finantare propusa este: 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PNL Lucia Ana VARGA 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare de la 230.450 mii la 
350.000 mii  deoarece fondurile 
alocate in anul precedent au fost 
insuficiente acestor Programe, iar 
scaderea de 8,98% fata de anul 
precedent va conduce la 
neindeplinirea obligatiilor asumate 
prin tratatul de aderare in ceea ce 
priveste protectia mediului, 
neputandu-se indeplini tintele 
intermediare prevazute pentru anul 
2010. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 

114. Anexa 3/23/02 Ministerul 
Mediului si Padurilor 
Titlul VI Transferuri intre 
autoritati ale administratiei 
publice 
Art.02 Alin 14 – Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Poziţia 4, jud. Bacău 
Se propunealocarea  alocarea sumei 
de  1.000  mii lei prevăzute, pentru 
obiectivul REGULARIZARE RAUL 
TAZLAU IN SATUL TARATA , 
comuna Pîrjol, jud. Bacău 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Mediului si Padurilor 
 
Autori  
Deputat PNL Mihai Banu 
Deputat PNL Ionel Palăr 
Senator PNL Gabriel Berca 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Lucrarile sunt necesare pentru 
prevenirea efectelor inundatiilor  
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit prevederilor  arft.3 
alin.(5) din OG nr.40/2006 
privind  Finantarea programelor 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor , cuantumul 
finanţării de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investiţii şi pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
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115. Anexa 3/23/02/ capitol 5001 

 Grupa 55 Art.01 Al.6 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 3.000 mii lei pentru decontarea 
serviciilor privind paza şi protecţia 
gratuită a pădurilor puse în posesie 
pentru o perioadă de maxim 180 de 
zile de la data predării către 
proprietari 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului  
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL  
Vasile Berci, deputat PNL 

 
 

RNP-ROMSILVA asigură plata 
serviciilor privind paza şi protecţia 
gratuită a pădurilor puse în posesie 
pentru o perioadă de maxim 180 de 
zile de la data predării către 
proprietari în conformitate cu 
Ordinului Ministrului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 
454/06.07.2006/  

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 

116. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14  
Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
Poziţia 12, jud. Calarasi 
 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „Realizare zona verde sat 
Nicolae Balcescu „ jud Calarasi , 
comuna Nicolae Balcescu cu suma 
de 343 mii lei  
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Pentru alinierea la normele Uniunii 
Europene in ceea ce priveste media 
de spatiu verde pe cap de locuitor. 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestei cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului  
si Pădurilor. 
Totodata potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
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imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spaţii verzi în 
localităţi aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării  
acestora se aproba prin hotărâre 
a Guvernului. 

117. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
Poziţia 31, jud. Prahova 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Amenajări 
alunecari de teren în satele Măgureni, 
Lunca Prahovei, Cocorăstii Caplii, 
com. Măgureni, cu 4200 mii lei 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul alocat ministerului 
 
Autor:  
Deputat PNL: Graţiela Gavrilescu 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii comunei  
Sursa de finantare: 
Bugetul alocat ministerului 

Propunem resingerea 
amendamentului întrucat: 
Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrari din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Sursa de finanţare nu este 
concretă respectiv nu se 
precizează 
capitolul/articolul/alinetul de 
unde trebuie operata modificarea 
in bugetul Ministerul Mediului 
şi Pădurilor. 
 

118. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
Poziţia 31, jud. Prahova 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Regularizări 
cursuri de apă Râul Provita si 
Prahova”, com. Măgureni, cu suma 
de 4200 mii lei. 
Autor: Deputat PNL Graţiela 
Gavrilescu 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii comunei 

Propunem resingerea 
amendamentului întrucat: 
Nu se precizează capitolul, titlul, 
aricolul ce urmează a fi 
diminuat. 
Potrivit  art.3 alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006  pentru aprobarea şi 
finanţarea  programelor 
multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 90 -

cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 

119. Anexa 3/23/28 CAPITOL 74   
PROTECTIA MEDIULUI 
7406 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 73.000 mii lei din credite externe 
pentru reabilitare 467 km drumuri 
forestiere 81,48 km albie torenţială 
corectată 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 

 

Pentru reabilitări şi construcţii de 
drumuri forestiere necesare 
accesibilizării masei lemnoase, 
precum şi pentru lucrări de 
corectare a torenţilor în vederea 
apărării drumurilor forestiere şi 
aşezămintelor sociale. 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Potrivit OUG nr.64/2007 privind 
datoria publica, Guvernul este 
autorizat sa angajeze credite 
externe numai pentru finantarea 
deficitului bugetar. 
Drumurile forestiere sunt 
cuprinse in pozitie globala si se 
detaliaza separat de ordonatorul 
principal de credite. 

120. Anexa 3/23/28 CAPITOL 74  Se propune suplimentarea cu suma Pentru reabilitări şi construcţii de Propunem respingerea 
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PROTECTIA MEDIULUI 
74017101 Active fixe 

de 52.000 mii lei din alocaţii 
bugetare 162 km drumuri forestiere 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 
 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 

drumuri forestiere necesare 
accesibilizării masei lemnoase, 
precum şi pentru lucrări de 
corectare a torenţilor în vederea 
apărării drumurilor forestiere şi 
aşezămintelor sociale. 
 

amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Drumurile forestiere sunt 
cuprinse in pozitie globala si se 
detaliaza separat de ordonatorul 
principal de credite. 
 

121. Anexa 3/23/28 CAPITOL 74   
PROTECTIA MEDIULUI 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 2.640 mii lei reprezentând 
cofinanţarea proiectului privind 
monitorizarea pădurilor (FUTMON) 
ce se derulează în perioada 2009-
2010 în cadrul programului LIFE+ al 
Comisiei Europene 
 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 

MAPDR s-a angajat faţă de 
Consiliul Europei odată cu lansarea  
în competiţie a acestei acţiuni./ 
 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 

122. Anexa 3/23/28 CAPITOL 74   
PROTECTIA MEDIULUI 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 23.500 mii lei  pentru acordarea 
de compensaţii proprietarilor de 
păduri în arii naturale protejate 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezerva 

Acordarea compensaţiilor este 
esenţială pentru reducerea 
conflictelor cu proprietarii de 
terenuri din arii protejate şi pentru 
menţinerea stării de conservare 
favorabilă a habitatelor/ 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
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la dispozitia Guvernului 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 

  Vasile Berci, deputat PNL 

 Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar 

123. Anexa 3/23/28 CAPITOL 74   
PROTECTIA MEDIULUI 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 10.000 mii lei necesari pentru 
îmbunătăţirea managementului 
ariilor naturale protejate 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 
  
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 
 

Dotarea cu echipamente specifice, 
realizarea de studii de cercetare 
privind specii şi habitate din ariile 
naturale protejate, susţinerea de 
activităţi recurente de monitorizare 
a elementelor capitalului natural/ 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finantează si administrarea 
ariilor naturale protejate. 

124. Anexa 3/23/02, Ministerul 
Mediului si Padurilor, cap.7000 
art. 01 alin 51  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul “Proiect Casa 
Verde” in suma de 234 mii lei 
 
Sursa:  Bugetul Secretariatul General 
al Guvernului 

Imbunatatirea calitatii locuirii 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Secretariatului 
General al Guvernului au fost 
stabilite in raport cu sarcinile ce-
i revin acestei instituţii in anul 
2010. Reducerea fondurilor 
destinate activitatii acestui 
minister pe anul 2010 ar periclita 
misiunea acesteia. 
Nu există temei legal pentru 
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finanţarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Totodata in bugetul Ministerului 
Mediului si Pădurilor nu exista 
temei legal pentru finantarea 
acestor cheltuieli. 

125. Anexa 3/23/02 Ministerul 
Mediului si Padurilor 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Amenajare spatii 
verzi in localitatile rurale (parcuri) » 
Com. Banita – 50000 RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea crearii de conditii de 
agrement  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Administratia 
Prezidentiala au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2010. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2010 ar periclita misiunea 
acesteia. 
Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Potrivit  OUG nr.59/2007 
privind instituirea Programului 
national de imbunatatire a 
calitatii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi in localitati, 
aceste proiecte se finantează din 
Fondul pentru Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
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126. Anexa 3/23/02 Ministerul 
Mediului si Padurilor, cap.5001 
gr.51 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Amenajare spatii 
verzi in localitatile rurale (amenajare 
parc), localitatile Banpotoc, 
Chimindia si Barsau, comuna Harau 
– 520.000 RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Public 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea crearii de conditii de 
agrement  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul Public 
au fost stabilite in raport cu 
sarcinile ce-i revin acestei 
instituţii in anul 2010. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2010 ar periclita misiunea 
acesteia. 
Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Potrivit  OUG nr.59/2007 
privind instituirea Programului 
national de imbunatatire a 
calitatii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi in localitati, 
aceste proiecte se finantează din 
Fondul pentru Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 

127. Anexa nr.3/23/02 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Amenajare zonă agrement 
oraş Călan (ştrand, pista role, 
patinoar) cu suma de 500 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului

Creşterea atractivităţii turistice si de 
agrement 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Secretariatul 
General al Guvernului au fost 
stabilite in raport cu sarcinile ce-
i revin acestei instituţii in anul 
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Autor: senator Dan Radu Rusanu 
Grup Parlamentar PNL 
 

2010. Reducerea fondurilor 
destinate activitatii acestui 
minister pe anul 2010 ar periclita 
misiunea acesteia. 
Totodata nu exista temei legal 
pentru finantarea acestor 
proiecte din bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor. 

128. Anexa nr.3/23/02 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Oraş Buziaş - introducere apă şi 
canal în satele Bacova şi Silagiu - 
Cap. 7401 / grupa 51 / titlul 6 / 
articol 02 / alin. 14. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: deputat PSD Dorel Covaci 

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

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Sursa de finanţare nu este 
precizată. 
Potrivit prevederilor art.138 
alin.(5) din Constituţia 
Romaniei, nici o cheltuială  
bugetară nu poate fi aprobată  
fără stabilirea sursei de 
finanţare.  
Totodată, potrivit art.3 alin.(5) 
din Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006  pentru aprobarea şi 
finanţarea  programelor 
multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
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autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 

129. Anexa nr.3/23/02 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Oraş Făget - extindere şi reabilitare 
canalizare şi modernizarea staţiei de 
epurare în Făget şi localităţile 
aparţinătoare: Temereşti, Băteşti, 
Brăneşti, Jupâneşti, Bichigi, 
Povergina, Bunea Mare, Colonia 
Mică, Beghei -  Cap. 7401 / grupa 51 
/ titlul 6 / articol 02 / alin. 14. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: deputat PSD Dorel Covaci 

Asigurarea unui management 
eficient al apelor reziduale, pericol 
de poluare a râului Bega şi blocarea 
canalizării existente 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Sursa de finanţare nu este 
precizată. 
Potrivit prevederilor art.138 
alin.(5) din Constituţia 
Romaniei, nici o cheltuială  
bugetară nu poate fi aprobată  
fără stabilirea sursei de 
finanţare.  
Totodată, potrivit art.3 alin.(5) 
din Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006  pentru aprobarea şi 
finanţarea  programelor 
multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 

130. Anexa nr.3/23/02 Ministerul Oraş Făget - introducere sistem apă Localităţi neconectate la sistemul Propunem respingerea 
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Mediului şi Pădurilor canal şi staţie epurare în localităţile 
aparţinătoare Făgetului: Temereşti, 
Băteşti, Brăneşti, Jupâneşti, Bichigi, 
Povergina, Bunea Mare, Colonia 
Mică, Beghei - Cap. 7401 / grupa 51 
/ titlul 6 / articol 02 / alin. 14. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: deputat PSD Dorel Covaci 

apă-canal cu înalt grad de poluare a 
apelor de suprafaţă, există SF 

amendamentului, întrucat: 
Sursa de finanţare nu este 
precizată. 
Potrivit prevederilor art.138 
alin.(5) din Constituţia 
Romaniei, nici o cheltuială  
bugetară nu poate fi aprobată  
fără stabilirea sursei de 
finanţare.  
 Totodată, potrivit art.3 alin.(5) 
din Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006  pentru aprobarea şi 
finanţarea  programelor 
multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 
 

131. Anexa nr.3/23/02 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Comuna Margina - Înfiinţare parcuri 
- Cap 7001, subcapitol 50. 
 
Sursa de finanţare:  
 

Asigurarea spaţiului verde, cu scop 
recreativ şi ecologizant, într-o zonă 
intens poluată 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Sursa de finanţare nu este 
precizată. 
Potrivit prevederilor art.138 
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Autori: deputat PSD Dorel Covaci alin.(5) din Constituţia 
Romaniei, nici o cheltuială  
bugetară nu poate fi aprobată  
fără stabilirea sursei de 
finanţare.  
Nu există temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Totodată potrivit prevederilor 
OG nr.59/2007 privind 
instituirea  Programului naţional 
de imbunatatire a calităţii 
mediului prin realizarea de spatii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
mediu. 

132. Anexa nr.3/23/02 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei la cap 5001, titlul 51, art.02, 
alin.14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor, 
necesară cofinanţării următorului 
obiectiv de investiţii, realizat în 
colaborare cu consiliul Judeţean Iaşi 
şi Ministerul Mediului : 
""Controlul integrat al poluarii cu 
nutrienti,  comuna Mironeasa, jud. 
Iaşi” 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în bugetul  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 

Obiectivul derulării acestui proiect 
îl reprezintă protejarea mediului 
înconjurător prin realizarea 
controlului integrat al poulării pe 
suprafaţa administrativă a comunei. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu este clară 
nu se precizeazăclar 
capitolul/titlul/articolul/alinetul 
unde trebuie operată diminuarea 
în bugetul Ministerului  
Mediului şi Pădurilor. 
Potrivit  art.3 alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006  pentru aprobarea şi 
finanţarea  programelor 
multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
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Autori: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 

133. Anexa nr.3/23/02 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Se propune alocarea sumei de 250 
mii lei la cap 5001, titlul 51, art.02, 
alin.14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor, pentru 
realizarea "Programul de inlocuire 
sau de completare a sistemelor 
clasice de incalzire cu sisteme care 
utilizeaza energie solara, energie 
geotermala si energie eoliana ori alte 
sisteme care conduc la imbunatatirea 
calitatii aerului, apei si solului". 
(Casa Verde), comuna Aroneanu, 
jud. Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Suma solicitată reprezintă necesarul 
pentru cofinanţarea proiectului. 
 
Prin intermediul acestui program se 
realizează protejarea mediului 
înconjurător datorită înlocuirii 
sistemelor clasice de încălzire. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa nu este clară . 
Nu există temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Potrivit OUG nr.196/2005 
privind Fondul pentru mediu, 
din acest fond se pot finanţa 
aceste lucrari,. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea si controlul 
implementării acesteor proiecte 
se fac in conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 

134. Anexa nr.3/23/02 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Se propune alocarea sumei de 260 
mii lei la cap 5001, titlul 51, art.02, 

Realizarea obiectivului este 
necesară pentru petrecerea timpului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
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alin.14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor, pentru 
amenajare unui parc în sat Sorogari, 
comuna Aroneanu, jud. Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

liber si recreerea intr-un spatiu 
curat cu spatii verzi, pe o suprafata 
cat mai mare si pentru 
imbunatatirea factorilor de mediu 
din localitate. 
 
 

Sursa de finanţare nu este clară. 
Nu există temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 

Potrivit OUG nr.59/2007 
privind instituirea 
Programului  naţional de 
îmbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de 
spatii verzi în localităţi, 
aceste proiecte se finanţează 
din Fondul pentru Mediu. 
Proiectele selecţionate si 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin 
hotarare a Guvernului. 

135. Anexa nr.3/23 Ministerul 
Mediului si Padurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Mediului şi Pădurilor la 
capitolul 7401-Protectia mediului, 
grupa 51, titlul  VI, Transferuri intre 
unităţi ale administraţiei publice , 
aliniatul 14 Programe multianuale de 
mediu si gospodărire a apelor, cu 
suma de 5500 mii lei pentru  : 
1. Amenajare si consolidare malul 
pârâului Lumaşu, comuna Malu 
Mare, judeţul Dolj , cu  2500 mii lei. 

2. Amenajare parc oraş Dăbuleni, 
judeţul Dolj, cu  2000 mii lei 
3. Amenajare parc comuna Amăraştii 
de Jos, judeţul Dolj, cu  1000 mii lei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru evitarea inundatiilor. 
 
 
 
Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul si comuna 
respectiva. 

Se propunere respingerea 
amendamentului, intrucat 
Potrivit art.13, din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu din acest fond se 
finantează lucrări destinate 
prevenirii, înlăturării şi/sau 
diminuării efectelor produse de 
fenomenele meteorologice 
periculoase la lucrările de 
gospodărire a apelor aferente 
obiectivelor din domeniul public 
al statului ; 
Totododată potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
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Sursa de finanţare: Anexa nr.3/44- 
Institutul Cultural Român, capitolul 
5010- Cheltuieli curente, grupa 10- 
cheltuieli de personal 
 
Autori : senator Mircea Geoană, 
deputat Ion Călin PSD 

 imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu;         
    Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantarii 
acestora se aproba prin hotarare 
a Guvernului; 
 

136. Anexa nr.3/23 Ministerul 
Mediului si Padurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Mediului şi Pădurilor la 
capitol 74.01, pentru managementul 
integrat al deseurilor,finalizarea 
noului depozit ecologic si inchiderea 
celui vechi-Municipiul Iasi 
19.000.000 lei lucrari realizate si 
neachitate in 2009 si pentru 
finalizare suma de 44.000.000 lei. 
  
Sursa de Finantare: FEDR ,bugetul 
de stat si alte fonduri externe 
nerambursabile 
 
Autor: Deputat  Luminita Iordache şi 
Grupul Parlamentar PSD 
 

Alinierea la normele europene si 
grija pt mediu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Potrivit art.3 alin.(5) din 
Ordonanta Guvernului 
nr.40/2006 pentru aprobarea  şi 
finantarea programelor 
multianuale prioritare  de mediu 
şi gospodărire a apelor  
cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru Mediu, din acest 
fond, se pot finanţa aceste 
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lucrări,  analiza, selectarea, 
finanţarea, urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 
Sursa de finanţare este  neclară. 

137. Anexa nr.3/23 Ministerul 
Mediului si Padurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Mediului şi Pădurilor cu 
suma de 3.000.000 lei la capitolul 
74.06.06 pentru canalizarea si 
tratarea apelor reziduale, pentru 
pentru sustinerea urmatoarelor 
investitii : 
-Extindere retele de canalizare, 
localitatea componenta Slatinita, 
mun. Bistrita = 1.000.000 lei  
-Retele de canalizare si statie de 
epurare , localitatea componenta 
Sarata, municipiul Bistrita 2.000.000 
lei 
  
Sursa de Finantare: FEDR ,bugetul 
de stat si alte fonduri externe 
nerambursabile 
 
Autor: Deputat  Luminita Iordache şi 
Grupul Parlamentar PSD 

In anul 2010, racordarea la reteaua 
de canalizare si constructia de statii 
de epurare, mai ales in spatiul 
urban, este o obligatie elementara, 
dar si o cerinta a Uniunii Europene. 
Sustinerea celor doua investitii in 
municipiul Bistrita, sunt, din acest 
punct de vedere, obligatorii. 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Potrivit art.3 alin.(5) din 
Ordonanta Guvernului 
nr.40/2006 pentru aprobarea  şi 
finantarea programelor 
multianuale prioritare  de mediu 
şi gospodărire a apelor  
cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru Mediu, din acest 
fond, se pot finanţa aceste 
lucrări,  analiza, selectarea, 
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finanţarea, urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 
Sursa de finanţare este neclară. 

138. Anexa nr.3/23 Ministerul 
Mediului si Padurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor cu 
suma de 9782,625 mii lei pentru : 
 
 
1.Închiderea groapei de gunoi a 
oraşului Târgu Cărbuneşti, judeţul 
Gorj, cu suma de 200 mii lei 
 
2. Construirea Parcului Băleşti, 
judeţul Gorj cu suma de 998,87 mii 
lei  
 
3.Amenajare zonă agrement Motru, 
mun. Motru, judeţ Gorj cu suma de 
6.827 mii lei. 
 
4. Amenajare (realizare) şi dotare cu 
mobilier urban Parc Minerul mun. 
Motru, judeţ Gorj cu suma de 
1.756,755 mii lei. 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Autor : Deputat PSD de Gorj Victor-

Sumele sunt necesare atât pentru 
protejarea mediului cât şi pentru a 
garanta cetăţenilor din acea zonă 
dreptul la un mediu sănătos şi 
armonios. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale au fost 
stabilite in raport cu sarcinile ce-
i revin acestei instituţii in anul 
2010. Reducerea fondurilor 
destinate activitatii acestui 
minister pe anul 2010 ar periclita 
misiunea acesteia. 
Nu exista baza legala pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Potrivit Ordonantei de Urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru Mediu,  din acest 
fond se finantează  lucrari de 
gestionare a deşeurilor, 
amenajare spatii verzi in 
localitati. 
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Viorel Ponta 
139. Anexa nr.3/23 Ministerul 

Mediului şi Pădurilor 
Se propune alocarea sumei de 
44.000.000 lei capitolul 74.01-
Protecţia mediului, pentru finalizarea 
noului depozit ecologic şi închiderea 
celui vechi 
 
Sursa de finanţare: Anexa 3/16 de la 
Ministerul Finanţelor Publice,  
Capitolul 5401, subcapitolul 50- alte 
servicii publice generale 
 
Autori : Deputat Tudor Ciuhodaru, 
Grup Parlamentar PSD + Grup 
Parlamentar PSD-PC 

Este necesară finalizarea 
depozitului ecologic aferent 
orasului Iaşi cu închiderea celui 
vechi din motive de sănătate 
publica şi de mediu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Potrivit art.3 alin.(5) din 
Ordonanta Guvernului 
nr.40/2006 pentru aprobarea  şi 
finantarea programelor 
multianuale prioritare  de mediu 
şi gospodărire a apelor  
cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru Mediu, din acest 
fond, se pot finanţa aceste 
lucrări,  analiza, selectarea, 
finanţarea, urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 
Sursa de finanţare este neclară. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 105 -

140. Anexa nr.3/23 Ministerul 
Mediului si Pădurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor cu 
suma de 800 mii lei,  pentru  
obiectivul ”Reţea de canalizare şi 
staţie de epurare ape uzate” în 
comuna Cuza Vodă, judeţul Călăraşi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori : 
 -Deputat Boabeş Dumitru-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Niculescu-Mizil Oana- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Damian Ioan – Grup 
Alianţa PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

În vederea rezolvării problemelor 
de protecţie a mediului în cadrul 
comunei. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe bază 
de hotarari ale Guvernului, 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente apărute in timpul 
exercitiului bugetar. 

141. Anexa nr.3/23 Ministerul 
Mediului si Pădurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor cu 
suma de 13045 mii lei,  pentru  
obiectivul „Amenajare şi 
modernizare canal colector pentru 
ape meteorice şi izvoare subterane”, 
în comuna Crivăţ, judeţul Călăraşi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori : 
 -Deputat Boabeş Dumitru-Grup 

Pentru rezolvarea scurgerii apelor 
meteorice şi premeditarea 
inundaţiilor determinate de ploi, 
având în vedere condiţiile specifice 
din Lunca Argeşului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe bază 
de hotarari ale Guvernului, 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente apărute in timpul 
exercitiului bugetar. 
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Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Niculescu-Mizil Oana- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Damian Ioan – Grup 
Alianţa PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

142. Anexa nr.3/23 Ministerul 
Mediului si Pădurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului si Pădurilor cu 
suma de 3000 mii lei, pentru 
obiectivul ,,sistem zonal de 
alimentare cu apă, canalizare şi staţie 
epurare,, in satul Coţofanca, comuna 
Gurbăneşti, judeţul Călăraşi 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori : 
 -Deputat Boabeş Dumitru-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Niculescu-Mizil Oana- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Damian Ioan – Grup 
Alianţa PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

Nu există apă potabilă în satul 
Coţofanca, fiind organizati cu apă 
din satul Gurbăneşti, cu mijloace 
manuale.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe bază 
de hotarari ale Guvernului, 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente apărute in timpul 
exercitiului bugetar. 

143. Anexa nr.3/23 Ministerul 
Mediului si Pădurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului si Pădurilor cu 
suma de 350 mii lei pentru 
modernizare puţuri forate şi 
alimentare cu apă in comuna Unirea, 
judeţul Călăraşi 
 

În vederea rezolvării problemelor 
de protecţie a mediului în cadrul 
comunei 

Se propune respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe bază 
de hotarari ale Guvernului, 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori : 
 -Deputat Boabeş Dumitru-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Niculescu-Mizil Oana- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Damian Ioan – Grup 
Alianţa PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente apărute in timpul 
exercitiului bugetar. 
Potrivit OG nr.40/2006 privind 
aprobarea programelor 
multianuale perioritare de mediu 
si gospodarire a apelor, 
cuantumul finanării de la bugetul 
de stat pe proiecte de investitii si 
pe unitati ale administratiei- 
publice teritoriale , se aproba 
prin hotarare a Guvenului la 
propunerea autoritatii publice 
centrale pentru protecţia 
mediului, pe baza proiectelor  
prezentate de autoritatile 
administratiei publice locale. 

144. Anexa nr.3/23/02 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor cu  
suma de 44.000 mii lei  pentru 
Obiectivul de investiţii 
„Managementul integrat al deşeurilor 
in Municipiul Iasi”, la 
74.01.51.02.14 „Programe 
multianuale de mediu şi gospodărirea 
apelor” 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 
 
Autori: : Deputat Anghel Stanciu   
               Deputat Nicolae Răţoi  
               Deputat Vasile Mocanu–  

Obiectivul de investiţii 
„Managementul integrat al 
deşeurilor” are ca scop finalizarea 
noului depozit ecologic şi 
închiderea depozitului vechi până la 
finele anului  2010. 

Se propune respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Nu se specifica capitolul, titlul, 
articolul ce se propune a fi 
diminuat. 
Totodată, potrivit OG 
nr.40/2006 privind aprobarea 
programelor multianuale 
perioritare de mediu si 
gospodarire a apelor, cuantumul 
finanării de la bugetul de stat pe 
proiecte de investitii si pe unitati 
ale administratiei- publice 
teritoriale , se aproba prin 
hotarare a Guvenului la 
propunerea autoritatii publice 
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Partidul Social Democrat centrale pentru protecţia 
mediului, pe baza proiectelor  
prezentate de autoritatile 
administratiei publice locale. 

145. Anexa nr.3/23/02 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 
Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 14, cu suma        de 
550.000 lei necesară pentru 
reabilitarea şi extinderea pădurilor şi 
spaţiilor verzi, în comuna Gîngiova 
judeţul Dolj. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Investiţia este necesară având în 
vedere imperativul ameliorării 
calităţii factorilor de mediu şi 
îmbunătăţirea calităţii vieţii 
locuitorilor comunei  Gîngiova. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Potrivit Legii nr.500/2002 cu 
modificările ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Totodată potrivit OG nr.59/2007 
privind instituirea Programului 
naţional de imbunatatire a 
calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localitati, 
aceste proiecte se finantează din 
Fondul pentru mediu, proiectele 
selectate precum şi sumele 
destinate finanţării se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului. 

146. Anexa nr.3/23/02 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 
Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 14, cu suma de 15 000 
lei necesară pentru realizarea unor 
studii de fezabilitate pentru 
împădurirea a 50 ha. De teren în 

Investiţia este necesară având în 
vedere imperativul ameliorării 
calităţii factorilor de mediu şi 
îmbunătăţirea calităţii vieţii 
locuitorilor comunei  Urzicuţa. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Potrivit Legii nr.500/2002 cu 
modificările ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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comuna Urzicuţa judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

în timpul exerciţiului bugetar. 
Totodată potrivit OG nr.59/2007 
privind instituirea Programului 
naţional de imbunatatire a 
calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localitati, 
aceste proiecte se finantează din 
Fondul pentru mediu, proiectele 
selectate precum şi sumele 
destinate finanţării se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului. 

147. Anexa nr.3/23/02 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 
Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 14, cu suma de 20 000 
lei necesară pentru susţinerea 
Programului de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin împădurirea a 
101 ha. Teren în comuna Bistreţ 
judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Investiţia este necesară având în 
vedere imperativul ameliorării 
calităţii factorilor de mediu şi 
îmbunătăţirea calităţii vieţii 
locuitorilor comunei  Bistreţ 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Potrivit Legii nr.500/2002 cu 
modificările ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Totodată potrivit OG nr.59/2007 
privind instituirea Programului 
naţional de imbunatatire a 
calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localitati, 
aceste proiecte se finantează din 
Fondul pentru mediu, proiectele 
selectate precum şi sumele 
destinate finanţării se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului. 

148. Anexa nr.3/23/02 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 

Investiţia este necesară având în 
vedere importanţa elaborării unei 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
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Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
1.000.000 lei necesară pentru 
amenajarea cursului pârâului 
Segarcea, judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

strategii privind investiţiile 
necesare în domeniul gospodăririi 
apelor şi a realizării unui sistem 
hidrologic integrat la nivelul 
întregii ţări pentru prevenirea şi 
reducerea efectelor dezastrelor 
naturale 

Potrivit Legii nr.500/2002 cu 
modificările ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

149. MINISTERUL MEDIULUI SI 
PADURILOR 

Anexa 3/23/02 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice,  
Art. 02/Alin. 14  

Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
15.986 mii lei pentru obiectivul 
„Consolidare si suprainaltare dig de 
aparare la Dunare a localitatii 
Turcoaia”, jud. Tulcea 
 
Sursa de Finantare: 
Bugetul Ministerului Mediului si 
Padurilor 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi lucrările de apărare 
împotriva inundaţiilor; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
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locale. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează lucrări destinate 
prevenirii, înlăturării şi/sau 
diminuării efectelor produse de 
fenomenele meteorologice 
periculoase. 

150. MINISTERUL MEDIULUI SI 
PADURILOR 
Anexa 3/23/02 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice,  
Art. 02/Alin. 14  

Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
70.000 mii lei pentru obiectivul „SF 
Consolidare si sprijinire de maluri a 
localitatii Garla si Tataru”, jud. 
Tulcea 
 
Sursa de Finantare: 
Bugetul Ministerului Mediului si 
Padurilor 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 
 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi lucrările de apărare 
împotriva inundaţiilor; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează lucrări destinate 
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prevenirii, înlăturării şi/sau 
diminuării efectelor produse de 
fenomenele meteorologice 
periculoase. 

151. MINISTERUL MEDIULUI SI 
PADURILOR 
Anexa 3/23/02 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice,  
Art. 02/Alin. 14  

Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
350 mii lei pentru obiectivul 
„Amenajare dig de aparare”, 
Comuna Mahmudia, jud. Tulcea 
 
Sursa de Finantare: 
Bugetul Ministerului Mediului si 
Padurilor 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi lucrările de apărare 
împotriva inundaţiilor; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează lucrări destinate 
prevenirii, înlăturării şi/sau 
diminuării efectelor produse de 
fenomenele meteorologice 
periculoase. 

152. MINISTERUL MEDIULUI SI Se propune alocarea sumei prevăzute Aceasta suma este necesara pentru Propunem  respingerea 
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PADURILOR 
Anexa 3/23/02 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice,  
Art. 02/Alin. 14  

Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
350 mii lei pentru obiectivul 
„Amenajare dig de aparare”, 
Comuna Mahmudia, jud. Tulcea 
 
Sursa de Finantare: 
Bugetul Ministerului Mediului si 
Padurilor 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi lucrările de apărare 
împotriva inundaţiilor; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează lucrări destinate 
prevenirii, înlăturării şi/sau 
diminuării efectelor produse de 
fenomenele meteorologice 
periculoase. 

153. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/01   
Capitolul 74.01- Protecţia 
Mediului; Titlul 51, – 
Transferuri între unităţi ale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor la 
Anexa 3/23/01, capitolul 74.01- 
Protecţia Mediului; Titlul 51, – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02.- 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru realizarea 
obiectivelor de investiţii în 
infrastructura de mediu finanţate în 
cadrul programelor multianuale 
prioritare de mediu şi gospodărire a 

Se  propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările ulterioare, Fondul 
de rezervă  bugetară la dispoziţia 
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administraţiei publice, Art. 02.- 
Transferuri de capital 

Transferuri de capital, din Fondul de 
Rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului cu  suma de 300.000 lei 
pentru implementarea programelor 
multianuale prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara al Guvernului 
 
 
Autor: Deputat Sulfina Barbu, 
Grupul parlamentar PD-L 

apelor, în scopul respectării 
angajamentelor asumate de 
România prin Tratatul de Aderare, 
la Capitolul 22 - Mediu . 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Potrivit prevederilor  arft.3 
alin.(5) din OG nr.40/2006 
privind  Finantarea programelor 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor , cuantumul 
finanţării de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investiţii şi pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 

154. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   
Capitolul  5001, Titlul 20, Art. 
22 
Finantarea actiunilor din 
domeniul apelor 

Se propune alocarea sumei de 20.000 
mii lei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

Este necesară majorarea alocaţiei 
bugetare de la 8.350 mii la 20.000 
mii lei, deoarece aceste sume sunt 
necesare atât pentru intervenţii in 
doameniul apelor, cât si pentru 
finalizarea “schemelor directoare 
de reamenajare a bazinelor 
hidorografice”, operatiune absolut 
necesara atât în scopul combaterii 
eficiente a efectelor fenomenelor 
hidrologice periculoase cât şi 
pentru asigurarea surselor de apă 

Se  propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările ulterioare, Fondul 
de rezervă  bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 Responsabilitatea  stabilirii 
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bugetara al Guvernului 
 
 
Autor: Deputat Lucia Ana Varga, 
Grupul parlamentar PNL 

necesare. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii aferente 
titlului 70 “Cheltuieli de capital” 
si repartizarea fondurilor intre 
proiectele inscrise in programul 
de investitii devine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  in Programul de 
investitii publice numai  daca 
documentatia  tehncio-
economica ale acestora au fost 
aprobate potrivite potrivit 
prevederilor alin.(1) art.43 din 
Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare. 
 

155. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   
Capitolul  5001, Titlul 20, art 23 
Prevenirea si combaterea 
inundaţiilor şi  îngheţurilor 

Se propune alocarea sumei de 2.000 
mii lei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara al Guvernului 

Este necesară majorarea alocatiei 
bugetare de la 1.000 mii la 2.000 
mii lei deoarece aceste sume sunt 
necesare pentru finalizarea 
“planurilor bazinale de prevenire si 
aparare impotriva inundatiilor”, 
operatiune absolut necesara atat in 
scopul combaterii eficiente a 
efectelor fenomenelor hidrologice 
periculoase. 
 
Amendament a fost  admis de 

Se  propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările ulterioare, Fondul 
de rezervă  bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 Responsabilitatea  stabilirii 
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Autor: Deputat Lucia Ana Varga, 
Grupul parlamentar PNL 
 

Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor intre 
proiectele inscrise in programul 
de investitii devine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  in Programul de 
investitii publice numai  daca 
documentatia  tehncio-
economica ale acestora au fost 
aprobate potrivite potrivit 
prevederilor alin.(1) art.43 din 
Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare. 
 

156. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   
Capitolul  7001, Titlul 70, 
Cheltuieli de capital 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
300.000 mii lei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare de la 199.850 mii la 
300.000 mii lei, deoarece fondurile 
sunt necesare pentru finalizarea 
lucrărilor de aparare impotriva 
inundatiilor deja demarate, in caz 
contrar punandu-se in pericol atat 
bunurile si persoanele neaparate 
impotriva inundatiilor dar si a 
lucrarilor in sine care nefinalizate 
se vor degrada. 
 
Amendament a fost  admis de 

Se  propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările ulterioare, Fondul 
de rezervă  bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 Responsabilitatea  stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara al Guvernului 
 
Autor: Deputat Lucia Ana Varga, 
Grupul parlamentar PNL 
 

Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor intre 
proiectele inscrise in programul 
de investitii devine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările ulterioare. 
 

157. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   
 
Capitolul  7401, Titlul 51, Art 
02, alin 14 Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 
350.000 mii lei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara al Guvernului 
 
Autor: deputat Lucia Ana Varga, 
Grupul parlamentar PNL 
 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare de la 230.450 mii la 
350.000 mii  deoarece fondurile 
alocate în anul precedent au fost 
insuficiente acestor Programe, iar 
scaderea de 8,98% fata de anul 
precedent va conduce la 
neindeplinirea obligatiilor asumate 
prin tratatul de aderare in ceea ce 
priveste protectia mediului, 
neputandu-se indeplini tintele 
intermediare prevazute pentru anul 
2010. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

amendamentului, întrucât: 
Potrivit prevederilor  Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă  
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Totodata potrivit prevederilor  
arft.3 alin.(5) din OG nr.40/2006 
privind  Finantarea programelor 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor , cuantumul 
finanţării de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investiţii şi pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
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autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 

158. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 /02 
Titlul VI Transferuri între 
autorităţi ale administraţiei 
publice 
Art.02 Alin 14 – Programe 
multianuale de mediu si 
gospodărire a apelor 

Poziţia 4, jud. Bacău 
Se propune alocarea  alocarea sumei 
de  1.000  mii lei prevăzute, pentru 
obiectivul REGULARIZARE RAUL 
TAZLĂU ÎN SATUL TARATA , 
comuna Pârjol, jud. Bacău 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Mediului si Pădurilor 
 
Autori: 
Deputat Mihai Banu, Grupul 
parlamentar PNL 
Deputat Ionel Palăr, Grupul 
parlamentar PNL 
Senator Gabriel Berca, Grupul 
parlamentar PNL 

Lucrările sunt necesare pentru 
prevenirea efectelor inundaţiilor.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 
 
 
 

Se  propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Totodata potrivit prevederilor  
arft.3 alin.(5) din OG nr.40/2006 
privind  Finantarea programelor 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor , cuantumul 
finanţării de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investiţii şi pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 

159. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   
 
 

Amenajare râu Luncavăt pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile: Vaideeni, Horezu, 
Măldăreşti  
2.000.000.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
pe 2010. 
 
Autori: 
Deputat Aurel Vlădoiu, Grupul 

Lucrări începute în anul 2004. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se  propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Responsabilitatea  stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor intre 
proiectele inscrise in programul 
de investitii devine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
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parlamentar PSD + PC 
Deputat Vasile Bleotu, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
Deputat Dan Mazilu, Grupul 
parlamentar PSD+PC 
Senator Laurenţiu Coca, Grupul 
parlamentar PSD+PC 

 
 

Legii nr.500/2002, cu 
modificările ulterioare. 
 

160. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   
 
 

Amenajare râu Otăsău pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile Bărbăteşti, Pietrari, 
Păuşeşti Otăsău şi Frânceşti 
3.000.000.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
pe 2010. 
 
Autori: 
Deputat Aurel Vlădoiu, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
Deputat Vasile Bleotu, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
Deputat Dan Mazilu, Grupul 
parlamentar PSD+PC 
Senator Laurenţiu Coca, Grupul 
parlamentar PSD+PC 

Lucrări începute în anul 2004. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se  propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Responsabilitatea  stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor intre 
proiectele inscrise in programul 
de investitii devine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările ulterioare 

161. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   
 
 

Amenajare râu Bistriţa  pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile  Costeşti, Tomşani, 
Frânceşti, Băbeni  3.000.000 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
pe 2010. 
 

Lucrări începute în anul 2004 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 

Se  propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Responsabilitatea  stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor intre 
proiectele inscrise in programul 
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Autori: 
Deputat Aurel Vlădoiu, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
Deputat Vasile Bleotu, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
Deputat Dan Mazilu, Grupul 
parlamentar PSD+PC 
Senator Laurenţiu Coca, Grupul 
parlamentar PSD+PC 

Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

de investitii devine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările ulterioare. 
 

162. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   
 
 

Amenajare râu Cerna  pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile  Lădeşti, Fârtăţeşti 
3.000.000 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
pe 2010. 
 
Autori: 
Deputat Aurel Vlădoiu, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
Deputat Vasile Bleotu, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
Deputat Dan Mazilu, Grupul 
parlamentar PSD+PC 
Senator Laurenţiu Coca, Grupul 
parlamentar PSD+PC 

Lucrări începute în anul 2004 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

Se  propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Responsabilitatea  stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor intre 
proiectele inscrise in programul 
de investitii devine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările ulterioare. 
 

163. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Amenajare râu Lotru  pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
punctual Brădişor, Malaia, Brezoi 
5.000.000 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
pe 2010. 

Lucrări începute în anul 2004 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 

Se  propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Responsabilitatea  stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor intre 
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Autori: 
Deputat Aurel Vlădoiu, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
Deputat Vasile Bleotu, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
Deputat Dan Mazilu, Grupul 
parlamentar PSD+PC 
Senator Laurenţiu Coca, Grupul 
parlamentar PSD+PC 

Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

proiectele inscrise in programul 
de investitii devine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările ulterioare 

164. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Amenajare râu Topolog  pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile  Milcoiu şi N. Bălcescu 
5.000.000 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
pe 2010. 
 
Autori: 
Deputat Aurel Vlădoiu, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
Deputat Vasile Bleotu, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
Deputat Dan Mazilu, Grupul 
parlamentar PSD+PC 
Senator Laurenţiu Coca, Grupul 
parlamentar PSD+PC 

Lucrări începute în anul 2004 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 
 

Se  propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Responsabilitatea  stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor intre 
proiectele inscrise in programul 
de investitii devine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările ulterioare. 
 

165. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Amenajarea râului Olteţu pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile: Lăcusteni, Diculeşti, 
Făureşti, Laloşu; 5.000.000 
 
 

Lucrări începute în anul 2004 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

Se  propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Responsabilitatea  stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
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Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
pe 2010. 
 
Autori: 
Deputat Aurel Vlădoiu, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
Deputat Vasile Bleotu, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
Deputat Dan Mazilu, Grupul 
parlamentar PSD+PC 
Senator Laurenţiu Coca, Grupul 
parlamentar PSD+PC 

Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

repartizarea fondurilor intre 
proiectele inscrise in programul 
de investitii devine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările ulterioare 

166. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Amenajarea râului Olăneşti pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile: Olăneşti, Păuşeşti , 
Vlădeşti  
5.000.000. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
pe 2010. 
 
Autori: 
Deputat Aurel Vlădoiu, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
Deputat Vasile Bleotu, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
Deputat Dan Mazilu, Grupul 
parlamentar PSD+PC 
Senator Laurenţiu Coca, Grupul 
parlamentar PSD+PC 

Lucrări începute în anul 2004 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se  propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Responsabilitatea  stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor intre 
proiectele inscrise in programul 
de investitii devine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările ulterioare. 
 

167. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Continuarea investiţiilor de la 
Mihăileni, jud. Hunedoara 
 5.000.000 lei  

Lucrarea a fost începuta în anul 
1982. Este necesara pentru 
alimentarea cu apa a comunelor din 

Se  propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
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Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă bugetara la dispozitia 
Guvernului 
 
 
Autor: Deputat Laurenţiu Nistor - 
Grupul parlamentar PSD + PC 

muntii Apuseni  si a municipiului 
Brad. Prin finalizarea acestor 
lucrari se elimina inundatiile 
produse în fiecare an în peste 20 de 
localitati, plus municipiul Brad. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 
 

nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

168. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Co-finantare proiect ECO-BRAD 
staţie sortare şi transformare a 
deşeurilor menajere, judetul 
Hunedoara  
  1.000.000 lei 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă bugetara la dispozitia 
Guvernului 
 
 
Autor: Deputat Laurenţiu Nistor - 
Grupul parlamentar PSD + PC 
 
 

Proiectul este început cu bani 
proveniti din proiecte de finantare 
europene. În proiect se specifica 
necesitatea cofinanţării împreună 
cu statul român.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Se  propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Potrivit art.3 alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006  pentru aprobarea şi 
finanţarea  programelor 
multianuale prioritare de mediu 
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şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru Mediu, din acest 
Fond se pot finanţa aceste 
lucrări. Analiza, selectarea, 
finanţarea, urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 

169. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Co-finantare proiect ECO-BRAD 
staţie de epurare a apei, judetul 
Hunedoara  
1.000.000 lei  
 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Proiectul este început cu bani 
proveniti din proiecte de finantare 
europene. În proiect se specifica 
necesitatea cofinanţării împreună 
cu statul român.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se  propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
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Autor: Deputat Laurenţiu Nistor - 
Grupul parlamentar PSD + PC 
 
 

Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

-  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 
 - Capitolul 7406, subcapitol 06 
– Canalizarea şi tratarea apelor 
uzate 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazuta pentru judetul Sibiu pentru 
obiectivul “Infiintare retea de 
canalizare menajera” in localitatea 
Poiana Sibiului, cu suma de  2.800 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei 
 
Autor: Senator Minerva Boitan, 
Grupul parlamentar PNL  
 

Lucrările de canalizare, ce urmează 
a fi începute în anul 2010, odată cu 
înfiinţarea reţelelor de apă care nu 
au unde să fie colectate şi epurate, 
investiţii cu importanţă pentru 
conformarea cu legislaţia de mediu 
şi creşterea calităţii serviciilor 
turistice 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget al Ministerului Economiei 
au fost stabilite in raport cu 
sarcinile ce-i revin acestei 
instituţii pe anul 2010. 
Reducerea fondurilor destinate 
acestei instituţii ar periclita  
exercitarea prerogativelor  şi 
indeplinirii atribuţiilor ce-i revin 

170. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 
- Capitolul 7406, subcapitol 06 – 
Canalizarea şi tratarea apelor 
uzate 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzută pentru judeţul Sibiu pentru 
obiectivul   “Canalizare şi staţie 
epurare” sat Ruşi – Comuna Slimnic, 
cu suma  de 3.300  mii lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării şi 
Turismului 

Necesitatea creării reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de  locuire în mediul 
rural 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget al Ministerului Dezvoltării 
şi Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii pe anul 2010. 
Reducerea fondurilor destinate 
acestei instituţii ar periclita  
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Autor: Senator Minerva Boitan, 
Grupul parlamentar PNL  
 

Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

exercitarea prerogativelor  şi 
indeplinirii atribuţiilor ce-i revin 

171. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 
Capitolul 5001, Grupa 51, 
Articol 02, Alineat 14 – 
Programe multinationale de 
mediu şi gospodărire a apelor 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzută pentru judeţul Sibiu pentru 
obiectivul  „Realizare staţie de 
epurare Sălişte, treapta biologică” 
oraşul Sălişte, cu suma de 150 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de mediu 
 
Autor: Senator Minerva Boitan, 
Grupul parlamentar PNL  
 

Necesitatea finalizării staţiei de 
epurare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de  locuire în mediul 
urban şi dezvoltarea activităţiilor 
turistice 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clara. 
Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 
196/2005 privind Fondul pentru 
Mediu aceste proiecte se 
finanţează din acest fond. 

172. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 
Capitolul 5001, Grupa 51, 
Articol 02, Alineat 14 – 
Programe multinationale de 
mediu şi gospodărire a apelor 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzută pentru judeţul Sibiu pentru 
obiectivul   „Reabilitare şi 
modernizare parc şi spaţii verzi” 
oraşul Dumbrăveni,  cu suma de 320 
mii lei 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de mediu 
 
Autor: Senator Minerva Boitan, 
Grupul parlamentar PNL 

Necesitatea îmbunătăţirii condiţiilor 
de mediu prin amenajarea de zone 
de agrement şi odihnă în centrul 
istoric al oraşului Dumbrăveni 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clara. 
Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 59/2007 
privind instituirea programului 
naţional de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localităţi, 
aceste proiecte se finanţează din 
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 Fondul pentru Mediu. 
173. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 

PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 
Capitolul 7406, subcapitol 06 – 
Canalizarea şi tratarea apelor 
uzate 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzută pentru judeţul Sibiu pentru 
obiectivul „Reabilitare reţele 
canalizare” oraşul Cisnadie, cu suma 
de 1.407 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării şi 
Turismului 
 
Autor: Senator Minerva Boitan, 
Grupul parlamentar PNL 

Necesitatea finalizării reţelelor 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de mediu şi de locuire în 
mediul urban 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget al Ministerului Dezvoltării 
şi Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii pe anul 2010. 
Reducerea fondurilor destinate 
acestei instituţii ar periclita  
exercitarea prerogativelor  şi 
indeplinirii atribuţiilor ce-i revin 

174. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 
Capitol 74.01 
 

Managementul integrat al 
deseurilor,finalizarea noului depozit 
ecologic si inchiderea celui vechi-
Municipiul Iasi/19 000 000 lei  
lucrari realizate si neachitate in 2009 
/pentru finalizare suma de 44 000 
000 lei  
 
Sursa de finanţare: FEDR,bugetul de 
stat si alte fonduri externe 
nerambursabile 
 
Autor: Deputat Luminita Iordache,  
Grupul parlamentar PSD + PC             
 

Alinierea la normele europene si 
grija pentru mediu 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa propusa nu este clara. 
Potrivit art.3 alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006  pentru aprobarea şi 
finanţarea  programelor 
multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
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baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru Mediu, din acest 
Fond se pot finanţa aceste 
lucrări. Analiza, selectarea, 
finanţarea, urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ 

175. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 
Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei 
publice,  
Art. 02/Alin. 14  Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelo 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
15.986 mii lei pentru obiectivul 
„Consolidare si suprainaltare dig de 
aparare la Dunare a localitatii 
Turcoaia”, jud. Tulcea 
 
Sursa de Finantare: Bugetul 
Ministerului Mediului si Padurilor 
 
Autor: Deputat Popa Octavian, 
Grupul parlamentar PNL 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Potrivit art.3 alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006  pentru aprobarea şi 
finanţarea  programelor 
multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
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locale. 
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru Mediu, din acest 
Fond se pot finanţa aceste 
lucrări. Analiza, selectarea, 
finanţarea, urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 

176. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 
 
Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei 
publice,  
Art. 02/Alin. 14  
Programe multianuale de mediu 
si gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
70.000 mii lei pentru obiectivul „SF 
Consolidare si sprijinire de maluri a 
localitatii Garla si Tataru”, jud. 
Tulcea 
 
 
Sursa de Finantare: Bugetul 
Ministerului Mediului si Padurilor 
 
 
Autor: Deputat Popa Octavian, 
Grupul parlamentar PNL 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Potrivit art.3 alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006  pentru aprobarea şi 
finanţarea  programelor 
multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a 
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Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru Mediu, din acest 
Fond se pot finanţa aceste 
lucrări. Analiza, selectarea, 
finanţarea, urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 

177. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 
Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei 
publice,  
Art. 02/Alin. 14  
Programe multianuale de mediu 
si gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
350 mii lei pentru obiectivul 
„Amenajare dig de aparare”, 
Comuna Mahmudia, jud. Tulcea 
 
 
Sursa de Finantare: Bugetul 
Ministerului Mediului si Padurilor 
 
Autor: Deputat Popa Octavian, 
Grupul parlamentar PNL 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Potrivit art.3 alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006  pentru aprobarea şi 
finanţarea  programelor 
multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru Mediu, din acest 
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Fond se pot finanţa aceste 
lucrări. Analiza, selectarea, 
finanţarea, urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 

178. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 
Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei 
publice,  
Art. 02/Alin. 14  
Programe multianuale de mediu 
si gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
280 mii lei pentru obiectivul 
„Amenajare faleza”, Comuna 
Mahmudia, jud. Tulcea 
 
 
Sursa de Finantare: Bugetul 
Ministerului Mediului si Padurilor 
 
Autor: Deputat Popa Octavian, 
Grupul parlamentar PNL  

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Potrivit art.3 alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006  pentru aprobarea şi 
finanţarea  programelor 
multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru Mediu, din acest 
Fond se pot finanţa aceste 
lucrări. Analiza, selectarea, 
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finanţarea, urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 

179. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 
Capitol 7406, subcapitol 06 
„Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 
 
 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 10.000 mii lei, 
destinată obiectivului „Reţele de 
canalizare menajeră şi pluvială 
Slobozia”,către Municipiul Slobozia, 
judeţul Ialomiţa. 
 
 
 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, 
Grupul parlamentar PSD+PC  
 

Sumele sunt necesare pentru două 
obiective importante privind 
extinderea reţelei de canalizare 
menajeră şi pluvială în Slobozia, 
cartierele Slobozia Nouă şi Bora, pe 
care municipalitatea le are în 
diferite faze de execuţie, valoarea 
celor două proiecte fiind în sumă de 
22,4 milioane de lei. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Totodată, potrivit art.14 alin.(2) 
din Legea nr.500/2002, privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare , nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă şi nici angajată 
şi efectuată din buget, dacă nu 
există bază legală pentru 
respectiva cheltuială. 

180. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 
 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 5.000 mii lei 
destinată obiectivului „Sistem de 
canalizare cartierele Slobozia Nouă 
şi Bora”către Municipiul Slobozia, 
judeţul Ialomiţa. 

Obiectiv necesar pentru sănătatea 
populaţiei şi protecţia mediului. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
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Autor: Deputat Marian Neacşu, 
Grupul parlamentar PSD+PC 

Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Totodată, potrivit art.14 alin.(2) 
din Legea nr.500/2002, privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare , nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă şi nici angajată 
şi efectuată din buget, dacă nu 
există bază legală pentru 
respectiva cheltuială. 

181. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 
 
 
 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 7500 mii lei 
destinată obiectivului „Modernizarea 
staţiei de epurare şi realizarea unei 
trepte de epurare biologică 
Slobozia”, către Municipiul 
Slobozia, judeţul Ialomiţa. 
 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, 
Grupul parlamentar PSD+PC  
 

În vederea asigurării obligaţiilor 
privind protecţia mediului 
municipalitatea derulează acest 
proiect, cu termen de punere în 
funcţiune în prima jumătate a 
anului 2010. 
Obiectiv necesar pentru sănătatea 
populaţiei şi protecţia mediului. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Totodată, potrivit art.14 alin.(2) 
din Legea nr.500/2002, privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare , nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă şi nici angajată 
şi efectuată din buget, dacă nu 
există bază legală pentru 
respectiva cheltuială. 

182. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 139 (195) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reconstrucţie 
ecologică şi perdele forestiere, suma 
de 50 mii lei pentru Comuna 

Investiţie necesară pentru redarea în 
circuitul productiv a terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
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Cod obiectiv 847 
„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 
 

Mărculeşti, judeţul Ialomiţa 
 
 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, 
Grupul parlamentar PSD+PC  
 

 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Totodată, potrivit art.14 alin.(2) 
din Legea nr.500/2002, privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare , nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă şi nici angajată 
şi efectuată din buget, dacă nu 
există bază legală pentru 
respectiva cheltuială. 

183. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 137 (193) 
Cod obiectiv 846 „INFIINTARE 
PERDELE DE PROTECTIE” 
 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie, suma de 50 mii lei 
pentru Comuna Bucu, judeţul 
Ialomiţa 
 
 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, 
Grupul parlamentar PSD+PC  
 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Totodată, potrivit art.14 alin.(2) 
din Legea nr.500/2002, privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare , nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă şi nici angajată 
şi efectuată din buget, dacă nu 
există bază legală pentru 
respectiva cheltuială. 

184. MINISTERUL MEDIULUI ŞI Se repartizează în cadrul sumei Investiţie necesară pentru redarea în Propunem  respingerea 
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PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 139 (195) 
Cod obiectiv 847 
„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 
 

alocate pentru reconstrucţie 
ecologică şi perdele forestiere, suma 
de 100 mii lei pentru Comuna Sudiţi, 
judeţul Ialomiţa 
 
 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, 
Grupul parlamentar PSD+PC  
 

circuitul productiv a terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

amendamentului, întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Totodată, potrivit art.14 alin.(2) 
din Legea nr.500/2002, privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare , nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă şi nici angajată 
şi efectuată din buget, dacă nu 
există bază legală pentru 
respectiva cheltuială. 

185. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 137 (193) 
Cod obiectiv 846 „INFIINTARE 
PERDELE DE PROTECTIE” 
 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie, suma de 100 mii lei 
pentru Comuna Scânteia, judeţul 
Ialomiţa 
 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, 
Grupul parlamentar PSD+PC  
 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Totodată, potrivit art.14 alin.(2) 
din Legea nr.500/2002, privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare , nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă şi nici angajată 
şi efectuată din buget, dacă nu 
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există bază legală pentru 
respectiva cheltuială. 

186. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 137 (193) 
Cod obiectiv 846 „INFIINTARE 
PERDELE DE PROTECTIE” 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie suma de 100 mii lei 
pentru Comuna Valea Ciorii, judeţul 
Ialomiţa 
 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, 
Grupul parlamentar PSD+PC  

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Totodată, potrivit art.14 alin.(2) 
din Legea nr.500/2002, privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare , nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă şi nici angajată 
şi efectuată din buget, dacă nu 
există bază legală pentru 
respectiva cheltuială. 

187. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 137 (193) 
Cod obiectiv 846 „INFIINTARE 
PERDELE DE PROTECTIE” 
 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie suma de 100 mii lei 
pentru Comuna Ograda, judeţul 
Ialomiţa 
 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, 
Grupul parlamentar PSD+PC 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Totodată, potrivit art.14 alin.(2) 
din Legea nr.500/2002, privind 
finanţele publice, cu modificările 
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ulterioare , nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă şi nici angajată 
şi efectuată din buget, dacă nu 
există bază legală pentru 
respectiva cheltuială. 

188. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 137 (193) 
Cod obiectiv 846 „INFIINTARE 
PERDELE DE PROTECTIE” 
 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie suma de 100 mii lei 
pentru Comuna Gheorghe Lazăr, 
judeţul Ialomiţa 
 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, 
Grupul parlamentar PSD+PC 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Totodată, potrivit art.14 alin.(2) 
din Legea nr.500/2002, privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare , nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă şi nici angajată 
şi efectuată din buget, dacă nu 
există bază legală pentru 
respectiva cheltuială. 

189. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Cod obiectiv 847 
„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 
 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reconstrucţie 
ecologică şi perdele forestiere suma 
de 100 mii lei pentru Comuna 
Săveni, judeţul Ialomiţa 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, 
Grupul parlamentar PSD+PC 

Investiţie necesară pentru redarea în 
circuitul productiv a terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Totodată, potrivit art.14 alin.(2) 
din Legea nr.500/2002, privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare , nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă şi nici angajată 
şi efectuată din buget, dacă nu 
există bază legală pentru 
respectiva cheltuială. 

190. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Cod obiectiv 847 
„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reconstrucţie 
ecologică şi perdele forestiere suma 
de 100 mii lei pentru Comuna 
Cosâmbeşti, judeţul Ialomiţa 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, 
Grupul parlamentar PSD+PC 
 

Investiţie necesară pentru redarea în 
circuitul productiv a terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Totodată, potrivit art.14 alin.(2) 
din Legea nr.500/2002, privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare , nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă şi nici angajată 
şi efectuată din buget, dacă nu 
există bază legală pentru 
respectiva cheltuială. 

191. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 27 (198) 
Capitolul 74 
Titlul 55 Transferuri interne 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru transferuri suma de 
300 mii lei destinată obiectivul 
„Amenajarea unei platforme de 
gunoi ecologice”. 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, 

Investiţie necesară pentru sănătatea 
populaţiei şi pentru protecţia 
mediului. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
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Grupul parlamentar PSD+PC 
 

Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Totodată, potrivit art.14 alin.(2) 
din Legea nr.500/2002, privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare , nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă şi nici angajată 
şi efectuată din buget, dacă nu 
există bază legală pentru 
respectiva cheltuială. 

192. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02  
Titlul VI art.02 alin.14 
Programe multianuale de mediu

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „Realizare zona verde sat 
Nicolae Balcescu „ jud Calarasi , 
comuna Nicolae Balcescu cu suma 
de 343 mii lei  
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat Dan Ştefan 
Motreanu, Grupul parlamentar PNL 
 

Pentru alinierea la normele Uniunii 
Europene in ceea ce priveşte media 
de spaţiu verde pe cap de locuitor.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările ulterioare, Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului se utilizează pentru 
finanţarea unor cheltuieli  
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
Totodată potrivit OG nr.59/2007 
privind instituirea Programului 
naţional de imbunatatire a 
calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localitati, 
aceste proiecte se finantează din 
Fondul pentru mediu, proiectele 
selectate precum şi sumele 
destinate finanţării se aprobă 
prin hotarare a Guvernului. 

193. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor la 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 140 -

Anexa 3/23/07 Cap. 7406, 
Subcap. 06 Canalizarea şi 
tratarea apelor reziduale Titlul 
VII ALTE TRANSFERURI 

Cap. 7406, Subcap. 06 Canalizarea şi 
tratarea apelor reziduale Titlul VII 
ALTE TRANSFERURI, cu suma de  
930 000 lei, necesară pentru 
amenajarea sistemului de canalizare 
în satele Rojişte şi Tîmbureşti din 
comuna Rojişte judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat Ştefan Valeriu 
Zgonea, Grupul parlamentar PSD + 
PC 
 

combaterea poluării 
transfrontaliere, reducerea poluării 
solului, a apelor subterane şi a 
apelor de suprafaţă receptoare. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Potrivit Legii nr.500/2002 cu 
modificările ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Totodată potrivit OG nr.59/2007 
privind instituirea Programului 
naţional de imbunatatire a 
calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localitati, 
aceste proiecte se finantează din 
Fondul pentru mediu, proiectele 
selectate precum şi sumele 
destinate finanţării se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului. 

194. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 Cap. 5001, 
Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 14. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 
Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 14, cu suma de 550 
000 lei necesară pentru reabilitarea şi 
extinderea pădurilor şi spaţiilor verzi, 
în comuna Gîngiova judeţul Dolj. 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat Ştefan Valeriu 

Investiţia este necesară având în 
vedere imperativul ameliorării 
calităţii factorilor de mediu şi 
îmbunătăţirea calităţii vieţii 
locuitorilor comunei  Gîngiova. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Potrivit Legii nr.500/2002 cu 
modificările ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Totodată potrivit OG nr.59/2007 
privind instituirea Programului 
naţional de imbunatatire a 
calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localitati, 
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Zgonea, Grupul parlamentar PSD + 
PC 
 

aceste proiecte se finantează din 
Fondul pentru mediu, proiectele 
selectate precum şi sumele 
destinate finanţării se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului. 

195. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 Cap. 5001, 
Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 14. 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 
Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 14, cu suma de 15 000 
lei necesară pentru realizarea unor 
studii de fezabilitate pentru 
împădurirea a 50 ha. De teren în 
comuna Urzicuţa judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat Ştefan Valeriu 
Zgonea, Grupul parlamentar PSD + 
PC 
 

Investiţia este necesară având în 
vedere imperativul ameliorării 
calităţii factorilor de mediu şi 
îmbunătăţirea calităţii vieţii 
locuitorilor comunei  Urzicuţa. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Potrivit Legii nr.500/2002 cu 
modificările ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Totodată potrivit OG nr.59/2007 
privind instituirea Programului 
naţional de imbunatatire a 
calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localitati, 
aceste proiecte se finantează din 
Fondul pentru mediu, proiectele 
selectate precum şi sumele 
destinate finanţării se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului. 

196. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 Cap. 5001, 
Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 14. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 
Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 14, cu suma de 20 000 
lei necesară pentru susţinerea 
Programului de îmbunătăţire a 

Investiţia este necesară având în 
vedere imperativul ameliorării 
calităţii factorilor de mediu şi 
îmbunătăţirea calităţii vieţii 
locuitorilor comunei  Bistreţ. 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Potrivit Legii nr.500/2002 cu 
modificările ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
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calităţii mediului prin împădurirea a 
101 ha. Teren în comuna Bistreţ 
judeţul Dolj. 
  
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat Ştefan Valeriu 
Zgonea, Grupul parlamentar PSD + 
PC 
 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Totodată potrivit OG nr.59/2007 
privind instituirea Programului 
naţional de imbunatatire a 
calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localitati, 
aceste proiecte se finantează din 
Fondul pentru mediu, proiectele 
selectate precum şi sumele 
destinate finanţării se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului. 

197. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 Cap. 7001, 
Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
1000000  lei necesară pentru 
amenajarea cursului pârâului 
Segarcea, judeţul Dolj. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
 
Deputat: Deputat Ştefan Valeriu 
Zgonea, Grupul parlamentar PSD + 
PC 
 
 

Investiţia este necesară având în 
vedere importanţa elaborării unei 
strategii privind investiţiile 
necesare în domeniul gospodăririi 
apelor şi a realizării unui sistem 
hidrologic integrat la nivelul 
întregii ţări pentru prevenirea şi 
reducerea efectelor dezastrelor 
naturale. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Potrivit Legii nr.500/2002 cu 
modificările ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

198. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 

Se propune alocarea sumei de 3060 
mii lei pentru comuna Botoroaga, 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
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Anexa 3/23, 02, Titlul C, art 02, 
alin 14 
Programe multianuale de mediu 
şi gospodărire a apelor 

judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "Sistem 
centralizat de alimentare cu apă 
potabilă şi canalizare ape uzate 
menajere în satele Bortoroaga şi 
Valea Cireşului conform HG nr 
1517/10.12.2009 rivind stabilirea 
unor măsuri pt realizarea 
programelor multinaţionale prioritare 
de mediu şi gospodărire a apelor" 
 
Sursa de finanţare:Bugetul 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu,  
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 
 
 
 
 
 

Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 

199. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23, 02, Titlul C, art 02, 
alin 14 
Programe multianuale de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 3000 
mii lei pentru comuna Buzescu, 
judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "Sistem 
centralizat de alimentare cu apă şi 
canalizare " 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
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Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 

200. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23, 02, Titlul C, art 02, 
alin 14 
Programe multianuale de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru comuna Călmăţuiu de 
Sus, judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "alimentare cu 
apă şi canalizare, alimentare gaze " 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. In ceea ce priveşte 
lucrările de alimentare cu gaze 
precizăm că nu există bază 
legală pentru finanţarea acestor 
activităţi din bugetul 
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Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 

201. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23, 02, Titlul C, art 02, 
alin 14 
Programe multianuale de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 16000 
mii lei pentru comuna Conţeşti, 
judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "alimentare cu 
apă şi canalizare " 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 

202. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 Titlul 6, Art. 02, 
alin 14 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 300 mii lei pentru 
înfiinţare puncte de colectare 
ecologice, sistem de colectare a 
gunoaielor menajere in localitatea 
Mereni, judeţul Teleorman 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Pentru asigurarea unei calităţi mai 
bune a vieţii locuitorilor  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
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Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Senatului     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 

203. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 Titlul 6 art. 02 
alin 14 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 350 mii lei pentru 
înfiinţare parc comunal in localitatea 
Mereni, judeţul Teleormani 
 
Sursa de finanţare: Alocare din suma 
prevăzută 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Asigurarea unor condiţii decente de 
viaţă pentru locuitorii din zonă 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 
 
 
 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spatii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantarii 
acestora se aproba prin hotarare 
a Guvernului.  
 

204. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 Titlul 6 art. 02 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 100 mii lei pentru 
amenajare parc comunal în 

Asigurarea unor condiţii decente de 
viaţă pentru locuitorii din zonă 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
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alin 14 localitatea Rădoieşti 
 
Sursa de finanţare: Alocare din suma 
prevăzută 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spatii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantarii 
acestora se aproba prin hotarare 
a Guvernului.  
 

205. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 Titlul 6 art. 02 
alin 14 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 106 mii lei pentru 
parc comunal şi amenajare spaţii 
verzi în localitatea Vârtoapele 
 
 
Sursa de finanţare: Alocare din suma 
prevăzută 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Asigurarea unor condiţii decente de 
viaţă pentru locuitorii din zonă 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spatii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantarii 
acestora se aproba prin hotarare 
a Guvernului.  
 

206. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23, 02, Titlul C, art 02, 
alin 14 
Programe multianuale de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 150 
mii lei pentru comuna Năsturelu, 
judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "alimentare cu 
apă şi canalizare " 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
Amendament a fost  admis de 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
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Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 
 
 

prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 

207. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 – Cod obiectiv  
277 - “Acumularea Runcu, 
judeţul Maramureş” 

Se propune alocarea sumei totale de 
62.000 mii lei prin suplimentarea cu 
57.000 mii lei a sumei de 5.000 mii 
lei prevăzută în Anexa 3/23/29, Cod 
obiectiv  277, cap. 70.01.65 
"Cheltuieli aferente programelor cu 
finanţare rambursabilă ", pentru 
obiectivul de investiţii în continuare 
“Acumularea Runcu, judeţul 
Maramureş” 
 
Sursa de finanţare - alocare în cadrul 
proiectului de buget pe anul 2010 al 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, la 
cap. 70.01.65 "Cheltuieli aferente 
programelor cu finanţare 
rambursabilă ", pe fisa obiectivului 
de investiţii.  

Scopul principal al acumularii 
Runcu este cel de asigurare a sursei 
de apă potabilă în zona oraşului 
Baia Mare. Pentru respectarea 
tehnologiei de realizare a acestui 
obiectiv de investitii, cât şi 
respectarea graficului de finanţare 
şi a angajamentelor încheiate între 
România şi BDCE, pentru anul 
2010 este necesară alocarea sumei 
de 62.000 mii lei.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se precizează obiectivul de 
investiţii finanţat de la capitolul 
70.01 titlul 65 ”Cheltuieli 
aferente programelor cu 
finanţare rambursabilă” ce se 
diminuează. 
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Suma totala prevazută la cap. 
70.01.65 "Cheltuieli aferente 
programelor cu finanţare 
rambursabilă " din bugetul cash 
ramâne aceeasi. 
 
 
 
 
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul 
parlamentar PD-L 
 

Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

208. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Cod obiectiv  4 – “Cheltuieli de 
expertiză, proiectare şi execuţie 
privind consolidări, intervenţii 
calamităţi naturale” 
 

Se propune alocarea sumei de 
346.356 mii lei, prin suplimentarea 
cu 20.800 mii lei  a sumei de 
325.556 mii lei, prevăzută în  Anexa 
3/23/29, Cod obiectiv  4, cap. 
70.01.65 "Cheltuieli aferente 
programelor cu finanţare 
rambursabilă ", pentru obiective de 

Realizarea obiectivelor de investitii 
cu rol de combatere si prevenire a 
efectelor calamitatilor naturale, cât 
şi respectarea graficului de 
finanţare şi a angajamentelor 
încheiate între Romania Banca 
Mondială si Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se precizează obiectivul de 
investiţii de unde se diminuează 
astfel încât să nu afecteze  titlul 
65 ”Cheltuieli aferente 
programelor cu finanţare 
rambursabilă” aferent capitolului 
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 investiţii cu rol  de prevenire şi 
înlăturare a efectelor produse de 
acţiuni accidentale şi calamităţi 
naturale 
 
 
Sursa de finanţare - alocare în cadrul 
proiectului de buget pe anul 2010 al 
Ministerului Mediului şi Pădurilor la 
cap. 70.01.65 "Cheltuieli aferente 
programelor cu finanţare 
rambursabilă ", pe fişa categoriei de 
investiţii. 
Suma prevăzută la cap. 70.01.65 
"Cheltuieli aferente programelor cu 
finanţare rambursabilă " din bugetul 
cash rămâne aceeaşi. 
 
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul 
parlamentar PD-L 
 

 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

70.01. 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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209. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Cod obiectiv  4 – “Cheltuieli de 
expertiză, proiectare şi execuţie 
privind consolidari, intervenţii 
calamităţi naturale 

Se propune realocarea sumei de 
54.000 mii lei  Anexa 3/23/29, Cod 
obiectiv  4, la cap. 83.01-Agricultură, 
Silvicultură, Piscicultură şi 
Vânătoare, titlul 55 – Alte 
transferuri, articol 12 – Investiţii ale 
agenţilor economici cu capital de 
stat, de la cap.74.01- Protecţia 
Mediului, titlul 55 –Alte transferuri, 
articol 12 – Investitii ale agenţilor 
economici cu capital de stat. 
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul 
parlamentar PD-L 

Sursa de finanţare - redistribuire în 
cadrul proiectului de buget pe anul 
2010 al Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Din valoarea totală de 87.655 
prevăzuta la cap.74.01- Protecţia 
Mediului, titlul 55 –Alte transferuri, 
articol 12 – Investiţii ale agenţilor 
economici cu capital de stat, se 
redistribuie suma de 54.000 mii lei  
la cap. 83.01-Agricultură, 
Silvicultură, Piscicultură şi 
Vânătoare, titlul 55 –Alte 
transferuri, articol 12 – Investiţii ale 
agenţilor economici cu capital de 
stat. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Nu se precizează de la ce 
capitol/articol/alineat se doreşte 
a fi redistribuită suma de 54.000 
mii lei. 

210. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Cod obiectiv  850 – “Perimetre 
de ameliorare în fond funciar şi 
forestier în silvicultură” 
 

Se propune alocarea sumei totale de 
15.000 mii lei, prin suplimentarea cu 
11.111 mii lei a sumei de 3.889 mii 
lei, prevăzută în  Anexa 3/23/29, Cod 
obiectiv  850, la cap. 74.01 - 
Protecţia Mediului, titlul 70.01 – 
Cheltuieli de Capital, articol 

Obiectivul de investiţii reprezintă  
lucrări de împădurire a terenurilor 
degradate aparţinând consiliilor 
locale sau persoanelor fizice, 
lucrări contractate în intervalul 
2006-2008 şi care se derulează pe 
perioade de 3-7 ani, în funcţie de 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Nu se precizează de la ce 
obiectiv de investiţii este operată 
reducerea , astfel încât titlul 70 
„Cheltuieli de capital” aferent 
capitolului 74.01 ”Protecţia 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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71.01.01- Construcţii. 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare - redistribuire în 
cadrul proiectului de buget pe anul 
2010 al Ministerului Mediului şi 
Pădurilor.  
Suma de 11 111 mii lei se adaugă la 
articolul 71.01.01- Construcţii, in 
fisa obiectivului de investiţii, astfel: 
- se diminuează cu suma de 6 623 

mii lei articolul 71. 01. 03 
Mobilier, aparatura birotica si 
alte active corporale; 

- se diminuează cu suma de 4 488 
mii lei articolul 71. 03 Reparaţii 
capitale. 

Suma totala de 55 715 mii lei, 
prevăzută la cap. 74.01- Protecţia 
Mediului, titlul 70.01 – Cheltuieli de 
Capital, din bugetul cash rămâne 
aceeaşi. 
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul 
parlamentar UDMR 

condiţiile de degradare şi de 
compoziţia de împădurire adoptată. 
Aceste lucrări nu pot fi conservate 
(sunt organisme vii), lipsa finanţării 
putând duce la compromiterea 
întregii investiţii, plantaţia 
calamitându-se. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
  

mediului”, să nu se modifice. 
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Deputat  Seres Dénes - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul 
parlamentar PD-L 
 

211. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Cod obiectiv  2 – “Dotări 
independente” 
 

Se propune alocarea sumei totale de 
9.196 mii lei,  prin diminuarea cu 
6.623 mii lei a valorii de 15.819 mii 
lei, prezentată în Anexa 3/23/29, cod 
obiectiv 2, la cap. 74.01- Protecţia 
Mediului, titlul 70.01 – Cheltuieli de 
Capital, articol 71.01.03 – “Mobilier, 
aparatură birotică şi alte active 
corporale” 
 
Sursa de finanţare - redistribuire în 
cadrul proiectului de buget pe anul 
2010 al Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Suma de 9 196 mii lei, prevazută la 
cap. 74.01- Protecţia Mediului, titlul 
70.01 – Cheltuieli de Capital, articol 
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică 
şi alte active corporale – rezultă prin 
diminuarea cu    
6 623 mii lei de la cap. 74.01- 
Protecţia Mediului, titlul 70.01 – 
Cheltuieli de Capital, a sumei de 15 
819 mii lei, prevăzuta in fisa 

Necesitatea dotării laboratoarelor 
cu aparatura necesară acreditării 
laboratoarelor Agenţiilor de 
Protecţia Mediului, echipamente şi 
instrumente pentru monitorizarea 
calităţii aerului, achizitie sistem de 
stingere automată a incendiilor, 
sistem de hidranţi. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
  

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Nu se precizează ce obiectiv de 
investiţii  se diminuează  astfel 
încât titlul 70 „Cheltuieli de 
capital ” aferent capitolului 
74.01 „Protecţia mediului” să nu 
se modifice. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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categoriei de investiţii.  
Suma de 55.715 mii lei, prevăzuta la 
cap. 74.01- Protecţia Mediului, titlul 
70.01 – Cheltuieli de Capital in 
bugetul cash rămâne aceeaşi. 
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul 
parlamentar PD-L 
 

212. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Cod obiectiv  2 – “Dotări 
independente” 
    

 Se propune realocarea sumei de 
2.000 mii lei, prezentată în Anexa 
3/23/29, cod obiectiv 2, la cap. 
83.01-Agricultură, Silvicultură, 
Piscicultură şi Vânătoare, titlul 55 –
Alte transferuri, articol 12 – Investiţii 
ale agenţilor economici cu capital de 
stat. 
 
Sursa de finanţare - redistribuire în 
cadrul proiectului de buget pe anul 
2010 al Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 

 
Din valoarea totala de 87.655 mii 
lei prevăzută la cap.74.01- Protecţia 
Mediului, titlul 55 –Alte transferuri, 
articol 12 – Investiţii ale agenţilor 
economici cu capital de stat, se 
redistribuie suma de 2.000 mii lei  
la cap. 83.01-Agricultură, 
Silvicultură, Piscicultură şi 
Vânătoare, titlul 55 –Alte 
transferuri, articol 12 – Investiţii ale 
agenţilor economici cu capital de 
stat, prevăzută în fişa categoriei de 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Nu se precizează de la ce 
capitol/ titlu/ articol/alineat se 
propune realocarea. 
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Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul 
parlamentar PD-L 
 

investiţii. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

213. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Cod obiectiv  5 – “Alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor” 
     

Se propune alocarea sumei de 518 
mii lei, prin suplimentarea cu 68 mii 
lei  a sumei de 450 mii lei, prevăzută 
în  Anexa 3/23/29, Cod obiectiv 5,  
la cap. 74.01- Protecţia Mediului, 
titlul 70.01 – Cheltuieli de Capital, 
articol 71.01.30 – “Alte active fixe”. 
 
 
Sursa de finanţare - redistribuire în 
cadrul proiectului de buget pe anul 
2010 al Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
 
 
 
 

Sunt necesare fonduri atât pentru 
implementarea “Sistemului 
Informaţional de Mediu la nivel 
naţional”, cât şi pentru 
achiziţionarea de licenţe de softuri . 
In scopul asigurării funcţionalităţii 
clădirilor în care îşi Gărzii 
Naţionale de Mediu, trebuiesc 
executate lucrări de hidroizolaţii, 
modernizări şi extinderi sedii. 
 
 
Suma de 68 mii lei diminuează art. 
71. 03 Reparaţii capitale si 
suplimentează art. 71. 01. 03 
Mobilier, aparatură birotică si alte 
active corporale, din cadrul 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Nu se precizează capitolul, 
articolul, alineatul şi nici 
denumirea obiectivului de 
investiţii propus a fi diminuat. 



 
 
Nr. 
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- 156 -

 
 
 
Se propune alocarea sumei de 5.170 
mii lei,  prin diminuarea sumei de 
9.726 mii lei cu 4 556 mii lei, 
prevăzută în  Anexa 3/23/29, Cod 
obiectiv 5, la cap. 74.01- Protecţia 
Mediului, titlul 70.01 – Cheltuieli de 
Capital, articol 71.03. – “Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe”. 
 
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul 
parlamentar PD-L 
 

aceluiaşi capitol, pe fişa categoriei 
de investiţii.  
Suma de 4 556 mii lei diminuează 
art. 71. 03 Reparaţii capitale.  
 
Suma de 77 715 mii lei, prevăzută 
la cap. . 74.01- Protecţia Mediului, 
titlul 70.01 – Cheltuieli de Capital, 
rămâne aceeaşi.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

214. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29   
Cod obiectiv  847 – 
“Reconstrucţie ecologică pe 
terenuri degradate şi perdele 

Se propune alocarea sumei de 29.090 
mii lei  la cap. 83.01-Agricultură, 
Silvicultură, Piscicultură şi 
Vânătoare, titlul 55 –Alte transferuri, 
articol 12 – Investiţii ale agenţilor 
economici cu capital de stat, 

Obiectivul de investiţii reprezintă  
lucrări de împădurire a terenurilor 
degradate aparţinând consiliilor 
locale sau persoanelor fizice, 
lucrări contractate în intervalul 
2006-2008 şi care se derulează pe 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Nu se precizează capitolul, 
articolul, alineatul şi nici 
denumirea obiectivului de 
investiţii propus a fi diminuat. 



 
 
Nr. 
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forestiere” 
     

prevăzută în Anexa 3/23/29, cod 
obiectiv 847 la cap.74.01 - Protecţia 
Mediului, titlul 55 –Alte transferuri, 
articol 12 – Investiţii ale agenţilor 
economici cu capital de stat. 
 
 
 
Sursa de finanţare – redistribuire în 
cadrul proiectului de buget pe anul 
2010 al Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
 
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul 
parlamentar PD-L 
 

perioade de 3-7 ani, în funcţie de 
condiţiile de degradare şi de 
compoziţia de împădurire adoptată. 
Aceste lucrări nu pot fi conservate 
(sunt organisme vii), lipsa finanţării 
putând duce la compromiterea 
întregii investiţii, plantaţia 
calamitându-se. 
 
Din valoarea totală de 87.655 mii 
lei prevăzuta la cap.74.01- Protecţia 
Mediului, titlul 55 –Alte transferuri, 
articol 12 – Investiţii ale agenţilor 
economici cu capital de stat, se 
redistribuire suma 29.090 mii lei la 
cap 83.01-Agricultură, Silvicultură, 
Piscicultură şi Vânătoare, titlul 55 –
Alte transferuri, articol 12 – 
Investiţii ale agenţilor economici cu 
capital de stat, pe fişa obiectivului 
de investiţii. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

215. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 

Se propune alocarea sumei de 1.000 
mii lei  la cap. 83.01-Agricultură, 

Elaborarea documentaţiilor tehnico 
– economice , faza studiu de 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
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Anexa 3/23/29 
Cod obiectiv  3 – “ Cheltuieli 
pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate şi 
alte studii” 
  
 
 
 

Silvicultură, Piscicultură şi 
Vânătoare, titlul 55 –Alte transferuri, 
articol 12 – Investiţii ale agenţilor 
economici cu capital de stat 
prevăzută în Anexa 3/23/29, cod 
obiectiv 3, de la cap. 74.01- Protecţia 
Mediului, titlul 55 –Alte transferuri, 
articol 12 – Investiţii ale agenţilor 
economici cu capital de stat.  
 
Sursa de finanţare - redistribuire în 
cadrul proiectului de buget pe anul 
2010 al Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
 
 
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul 
parlamentar PD-L 
 

prefezabilitate, fezabilitate, etc., ce 
stau la baza aprobării conform 
legislaţiei în vigoare a obiectivelor 
de investiţii noi. 
Din valoarea totala de 87.655 mii 
lei prevăzuta la cap.74.01- Protecţia 
Mediului, titlul 55 –Alte transferuri, 
articol 12 – Investiţii ale agenţilor 
economici cu capital de stat, se 
redistribuie suma de 1.000 mii lei  
la cap. 83.01-Agricultură, 
Silvicultură, Piscicultură şi 
Vânătoare, titlul 55 –Alte 
transferuri, articol 12 – Investiţii ale 
agenţilor economici cu capital de 
stat, pe fisa categoriei de investiţii. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Nu se precizează capitolul, 
articolul, alineatul şi nici 
denumirea obiectivului de 
investiţii propus a fi diminuat. 

216. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 

Se propune introducerea capitolului 
83.01 Agricultură, silvicultura, 

Respectarea clasificaţiei bugetare 
funcţionale aprobată de Ministerul 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
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Anexa 3/23/ 02    piscicultura si vânătoarea, 
subcapitolul 83. 01. 04 Silvicultura 
cu suma de  124 896 mii lei, detaliată 
pe articole şi alineate în anexă.  
 
Sursa de finanţare: diminuarea cu 
suma de 124 896 mii lei a  
capitolului 74. 01 Protecţia Mediului, 
subcapitol 74. 01. 03 Reducerea si 
controlul poluării( detaliere pe 
articole si alineate in anexa ). 
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul 
parlamentar PD-L 

Finanţelor. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 
 
 

Nu este prezentată anexa şi nu se 
precizează capitolul, articolul, 
alineatul aferente capitolului 
74.01 „Protecţia mediului”, care 
se doresc a fi reduse. 

217. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/ 02    

Se propune alocarea sumei de 8 000 
mii lei la capitolul 74. 01 Protectia 
Mediului, titlul 20 Bunuri şi servicii, 
articol 20. 10 Cercetare – dezvoltare. 
 
Sursa de finanţare: redistribuirea în 
cadrul proiectului de buget pe anul 
2010 al Ministerului Mediului si 

Plata studiilor de cercetare – 
dezvoltare efectuate şi neachitate in 
anul 2009. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Potrivit OMF nr.1954/2005 
pentru aprobarea Clasificaţiei 
indicatorilor privind finanţele 
publice, sumele cuprinse la 
alin.20.10 ”Cercetare 
dezvoltare” vor fi evidenţiate 
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Pădurilor. 
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul 
parlamentar PD-L 

Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 
 

începând cu anul 2010 la 
alineatul 55.01.48. „Finanţarea 
proiectelor de cercetare-
dezvoltare şi inovare”.  
 

218. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/ 02    

Se propune suplimentarea cap. 74. 01 
Protecţia Mediului, subcap. 74. 01. 
03 Reducerea si controlul poluării cu 
suma de  
2 000 mii lei, la articolul 20. 10 
Cercetare – Dezvoltare.  
 
Sursa de finanţare: diminuarea cu 
suma de 2 000 mii lei a capitolului 
83. 01 Agricultura, silvicultura, 
piscicultura şi vânătoare, din cadrul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul 

Plata studiilor de cercetare – 
dezvoltare aferente activităţii de 
silvicultură realizate şi neachitate în 
anul 2009. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Bugetul Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale este 
dimensionat potrivit sarcinilor şi 
atribuţiilor acestuia în domeniu. 
Potrivit OMF nr.1954/2005 
pentru aprobarea Clasificaţiei 
indicatorilor privind finanţele 
publice, sumele cuprinse la 
alin.20.10 ”Cercetare 
dezvoltare” vor fi evidenţiate 
începând cu anul 2010 la 
alineatul 55.01.48. „Finanţarea 
proiectelor de cercetare-
dezvoltare şi inovare”.  
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parlamentar UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul 
parlamentar PD-L 

219. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/ 02  şi Anexa 3/23/ 
06  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor la 
Anexa 3/23/02, Titlul I 
CHELTUIELI DE PERSONAL, din 
Bugetul alocat Ministerului Mediului 
şi Pădurilor prin redistribuire de la 
Capitolul de cheltuieli „Bunuri şi 
Servicii” cu  suma de 2.900 mii lei, 
care se distribuie conform anexei la 
prezentul amendament. 
 
Scopul solicitării este de a asigurara 
finanţarea numărului de 68 de posturi 
cu care se propune suplimentarea 
numărului maxim de posturi 
finanţate în anul 2010 prin bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
prevăzut în Anexa 3/23/06, Capitol 
7401, rezultând numărul maxim de 
posturi finanţate de 4.630 şi fondul 
aferent salariilor de bază.  
 
Sursa de finanţare: din Bugetul 
alocat Ministerului Mediului şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru realizarea 
menţinerii actualei capacitaţi 
instituţionale a sistemului naţional 
de protecţie a mediului , în scopul 
respectării angajamentelor asumate 
de România prin Tratatul de 
Aderare, la Capitolul 22 - Mediu . 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 
 
 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Potrivit OUG nr.34/2009 cu 
privire la rectificarea bugetară pe 
anul 2009 şi reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale, 
ocuparea posturilor este interzisă 
în anul 2010. 
Amendamentul conduce la 
creşterea cheltuielilor cu 
personalul ceea ce contravine 
angajamentelor cu Fondul 
Monetar Internaţional. 
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Pădurilor prin redistribuire de la 
Capitolul de cheltuieli „Bunuri şi 
Servicii”, detaliat pe articole si 
alineate, astfel: 
20.01 Bunuri si servicii – 2 900 mii 
lei; 
20.01.01 Furnituri birou – 500 mii 
lei; 
20.01.03 Incalzit, iluminat si forta 
motrica – 1 000 mii lei; 
20.01.05 Carburanti, lubrefianti – 
400 mii lei; 
20.01.08 Posta, telecomunicatii, 
radio, tv internet – 1 000 mii lei 
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul 
parlamentar PD-L 
 

220. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Anexa nr. 3/23, cu suma de 50.000 
lei pentru decolmatarea Pârâului 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
decolmatarea pârâului BALASAN, 
pentru prevenirea producerii de 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
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BALASAN, Municipiul Băileşti, 
Judeţul Dolj.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetara la dispozitia  
Guvernului 
 
Autori:  Deputat Gelu VIŞAN - 
Grupul parlamentar PD-L 
 

dezastre naturale.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 

modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul exercitiului bugetar. 

221. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02/ 5001/grupa 
20/art.18 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 16.382 mii lei pentru pentru 
întreţinerea cabalinelor  din care  
- 11.382  mii lei pentru categoria 
Herghelia Naţională 
 - 5.000 mii lei pentru cai rasă sector 
privat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetara la dispozitia  
Guvernului 
 
Autori: 
Deputat Pavel Horj,  Grupul 
parlamentar PNL 
Deputat Vasile Berci, Grupul 
parlamentar PNL 

Din proiectele de bugete depuse la 
parlament în niciunul din proiectele 
bugetelor celor două ministere 
(MADR şi MMP) nu se regăsesc 
prevăzute sume pentru alocaţiile 
zilnice de la bugetul de stat pentru 
întreţinere cabalinelor din categoria 
Herghelia Naţională. / 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul exercitiului bugetar. 

222. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa nr. 3 / 22 / 29  

Se propune suplimentarea cu suma 
de 2.300 mii lei, sumă necesară 
pentru reîntregirea efectivului de cai 

Pentru asigurarea patrimoniului 
genetic naţional, cele mai bune 
exemplare cabaline din fiecare rasă 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
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COD OBIECTIV 2 
b. Dotari independente, la 
poziţia 8301Agricultura, 
Silvicultura, Piscicultura si 
Vanatoare, 83015501 A. 
Transferuri interne, 8301550112 
Investitii ale agentilor economici 
cu capital de stat 

de rasă din patrimoniul genetic 
naţional aflat în proprietatea publică 
a statului.  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetara la dispozitia  
Guvernului 
 
Autori:  
Deputat Pavel Horj,  Grupul 
parlamentar PNL 
Deputat Vasile Berci, Grupul 
parlamentar PNL  

care au susţinut probe de calificare 
vor fi promovate în categoria 
Herghelia Naţională, urmând a fi 
cumpărate şi/sau subvenţionate de 
stat/ 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul exercitiului bugetar. 

223. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa nr. 3 / 23 / 02 /7400/85 

Se propune suplimentarea cu suma 
de  30 mii lei pentru recuperare 
subvenţii -  Staţiunea de Cercetare 
Dezvoltare pentru Creşterea 
Animalelor de Blană Tg. Mureş din 
cadrul RNP – Romsilva 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetara la dispozitia  
Guvernului 
 
Autori:  
Deputat Pavel Horj,  Grupul 
parlamentar PNL 
Deputat Vasile Berci, Grupul 
parlamentar PNL  
 

RNP – Romsilva nu a primit 
subvenţiile pentru întreţinerea celor 
650 animale de blană din fondul 
genetic de la Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale, suma prevăzută 
ca subvenţii de la bugetul de stat 
pentru 2009 / 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul exercitiului bugetar 
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224. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/28 CAPITOL 74  
PROTECTIA MEDIULUI 
Anexa 3/23/28 COD OBIECTIV 
850 
Perimetre de ameliorare in fond 
funciar si forestier in 
silvicultura 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 30.000 mii lei  pentru lucrări de 
reconstrucţie ecologică  
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetara la dispozitia  
Guvernului 
 
 
Autori:  
Deputat Pavel Horj,  Grupul 
parlamentar PNL 
Deputat Vasile Berci, Grupul 
parlamentar PNL  
 

Împăduriri pe terenuri degradate,  
inapte folosinţelor agricole  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul exercitiului bugetar. 

225. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/28 CAPITOL 74  
PROTECTIA MEDIULUI 
7406 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 73.000 mii lei din credite externe 
pentru reabilitare 467 km drumuri 
forestiere 81,48 km albie torenţială 
corectată 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetara la dispozitia  
Guvernului 
 
 
Autori:  
Deputat Pavel Horj,  Grupul 
parlamentar PNL 
Deputat Vasile Berci, Grupul 

Pentru reabilitări şi construcţii de 
drumuri forestiere necesare 
accesibilizării masei lemnoase, 
precum şi pentru lucrări de 
corectare a torenţilor în vederea 
apărării drumurilor forestiere şi 
aşezămintelor sociale 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Potrivit OUG nr.64/2007 privind 
datoria publica, Guvernul este 
autorizat sa angajeze credite 
externe numai pentru finantarea 
deficitului bugetar. 
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parlamentar PNL  
 

 Drumurile forestiere sunt 
cuprinse in pozitie globala si se 
detaliaza separat de ordonatorul 
principal de credite. 

226. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/28 CAPITOL 74  
PROTECTIA MEDIULUI 
74017101 Active fixe 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 52.000 mii lei din alocaţii 
bugetare 162 km drumuri forestiere 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetara la dispozitia  
Guvernului 
 
 
 
Autori:  
Deputat Pavel Horj,  Grupul 
parlamentar PNL 
Deputat Vasile Berci, Grupul 
parlamentar PNL  
 

Pentru reabilitări şi construcţii de 
drumuri forestiere necesare 
accesibilizării masei lemnoase, 
precum şi pentru lucrări de 
corectare a torenţilor în vederea 
apărării drumurilor forestiere şi 
aşezămintelor sociale/ 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Drumurile forestiere sunt 
cuprinse in pozitie globala si se 
detaliaza separat de ordonatorul 
principal de credite. 
 

227. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/28 CAPITOL 74  
PROTECTIA MEDIULUI 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 2.640 mii lei reprezentând 
cofinanţarea proiectului privind 
monitorizarea pădurilor (FUTMON) 
ce se derulează în perioada 2009-
2010 în cadrul programului LIFE+ al 
Comisiei Europene. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetara la dispozitia  
Guvernului 
 

MAPDR s-a angajat faţă de 
Consiliul Europei odată cu lansarea  
în competiţie a acestei acţiuni 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
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Autori:  
Deputat Pavel Horj,  Grupul 
parlamentar PNL 
Deputat Vasile Berci, Grupul 
parlamentar PNL  

 

228. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/28 CAPITOL 74  
PROTECTIA MEDIULUI 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 23.500 mii lei  pentru acordarea 
de compensaţii proprietarilor de 
păduri în arii naturale protejate 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetara la dispozitia  
Guvernului 
 
 
 
Autori:  
Deputat Pavel Horj,  Grupul 
parlamentar PNL 
Deputat Vasile Berci, Grupul 
parlamentar PNL 

Acordarea compensaţiilor este 
esenţială pentru reducerea 
conflictelor cu proprietarii de 
terenuri din arii protejate şi pentru 
menţinerea stării de conservare 
favorabilă a habitatelor 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 

229. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/28 CAPITOL 74  
PROTECTIA MEDIULUI 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 10.000 mii lei necesari pentru 
îmbunătăţirea managementului 
ariilor naturale protejate  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetara la dispozitia  
Guvernului 
 
 
Autori:  

Dotarea cu echipamente specifice, 
realizarea de studii de cercetare 
privind specii şi habitate din ariile 
naturale protejate, susţinerea de 
activităţi recurente de monitorizare 
a elementelor capitalului natural 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
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Deputat Pavel Horj,  Grupul 
parlamentar PNL 
Deputat Vasile Berci, Grupul 
parlamentar PNL 

Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finantează si administrarea 
ariilor naturale protejate. 

230. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02/ capitol 5001 
Grupa 55 Art.01 Al.6 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 3.000 mii lei pentru decontarea 
serviciilor privind paza şi protecţia 
gratuită a pădurilor puse în posesie 
pentru o perioadă de maxim 180 de 
zile de la data predării către 
proprietari 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetara la dispozitia  
Guvernului 
 
Autori:  
Deputat Pavel Horj,  Grupul 
parlamentar PNL 
Deputat Vasile Berci, Grupul 
parlamentar PNL  

RNP-ROMSILVA asigură plata 
serviciilor privind paza şi protecţia 
gratuită a pădurilor puse în posesie 
pentru o perioadă de maxim 180 de 
zile de la data predării către 
proprietari în conformitate cu 
Ordinului Ministrului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 
454/06.07.2006 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 

231. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23, 02, Titlul C, art 02, 
alin 14 
Programe multianuale de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru comuna Dobreşti, 
judeţul Argeş, în vederea realizării 
obiectivului în continuare 
"canalizare, staţie epurare şi ape 
uzate menajere în satul Fureşti, 85%" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Mediului şi 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
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Pădurilor 
 
Autor: 
Deputat  Andrei Gerea, Grupul 
parlamentar PNL 

Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 

232. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23, 02, Titlul C, art 02, 
alin 14 
Programe multianuale de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 
4.564,264 mii lei pentru comuna 
Drăganu, judeţul Argeş, în vederea 
realizării obiectivului în continuare 
"canalizare, staţie epurare şi ape 
uzate menajere, în localitatea 
Drăganu, 85% execuţie" 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor 
 
Autor: 
Deputat  Andrei Gerea, Grupul 
parlamentar PNL  

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
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aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 

233. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 
Art.02/alin.14 – Programe 
multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor   

Se propune alocarea sumei de 42 mii 
lei pentru „Studii de fezabilitate şi 
proiectare modernizare parc 
comunal”, comuna Dumbrăveni, jud. 
Suceava 
 
 
Autor: 
Senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati, aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării 
acestora se aproba prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

234. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

Se propune alocarea sumei de 65 mii 
lei pentru „Lucrări privind defrişarea 
de copaci în parcul comunal”, 
comuna Dumbrăveni, jud. Suceava 
 

Lucrări pentru amenajarea şi 
modernizarea parcului comunal .  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
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publice 
Art.02/alin.14 – Programe 
multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor   

 
Autor: 
Senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

diminuat. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
 

235. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 – capitolul 7401 
grupa 51 transferuri 

Reabilitarea şi înfiinţare spaţii verzi, 
comuna Glodeanu Sărat, Judeţ Buzău 
din cadrul programului spaţii verzi = 
500.300 lei 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor 
 
Autor: 
Deputat Ghiveciu Marian, Grupul 
parlamentar PSD + PC 

Realizarea lucrarilor de reabilitare 
şi înfiinţare a spaţiilor verzi  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
Nu există  temei legal pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 

236. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 – capitolul 7401 
grupa 51 transferuri 

Amenajare peisagistică a centrului 
civic, comuna Glodeanu Sărat Judeţ 
Buzău = 300.000 lei 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor 
 
Autor: 

Realizarea lucrarilor de reabilitare 
şi înfiinţare a spaţiilor verzi  
  
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
Nu există  temei legal pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
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Deputat Ghiveciu Marian, Grupul 
parlamentar PSD + PC 

Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Mediului şi Pădurilor. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 

237. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 – capitolul 7401 
grupa 51 transferuri 

Reabilitare parc comunal în suprafaţă 
de 7400 mp., comuna Padina, Judeţ 
Buzău = 450.000 lei 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor 
 
Autor: 
Deputat Ghiveciu Marian, Grupul 
parlamentar PSD + PC 

Realizarea lucrarilor de reabilitare 
şi înfiinţare a spaţiilor verzi  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
Nu există  temei legal pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 

238. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 – capitolul 7401 
grupa 51 transferuri 

Înfiinţare spaţii verzi, oraş 
Pogoanele, Judeţ Buzău = 100.000 
lei 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor 

Realizarea lucrarilor de reabilitare 
şi înfiinţare a spaţiilor verzi  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat.  
Nu există  temei legal pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
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Autor: 
Deputat Ghiveciu Marian, Grupul 
parlamentar PSD + PC 

Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 

239. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 – capitolul 7401 
grupa 51  
transferuri 

Reabilitare şi înfiinţare spaţii verzi, 
în suprafaţă de 2 ha, comuna Ruşeţu, 
Judeţ Buzău = 1.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor 
 
 
Autor: 
Deputat Ghiveciu Marian, Grupul 
parlamentar PSD + PC 

Realizarea lucrarilor de reabilitare 
şi înfiinţare a spaţiilor verzi  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
Nu există  temei legal pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 

240. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
  

Continuarea finanţării proiectului 
„Reabilitare şi reţele de distribuţie a 
apei potabile, Etapa a-II-a  şi 
extindere reţele de canalizare în 
oraşul Zărneşti, Judeţul Braşov  
Convenţie în derulare 
Suma necesară : 2.161 mii lei  

Continuarea proiectului de 
reabilitare şi extindere a reţelei de 
canalizare în oraşul Zărneşti este 
necesară, la acest moment lucrările 
fiind oprite din cauza lipsei 
finanţării.  
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
Prin bugetul Ministerului 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 174 -

 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor 
 
 
Autor: 
Senator Titus Corlăţean, Grupul 
parlamentar PSD + PC 

Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Mediului si Padurilor, potrivit 
art.2 din OG nr.40/206 pentru 
aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si reabilitarea si 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apa uzata, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investitii si pe 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 

241. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Amenajarea unui parc de distracţie şi 
agrement, comuna Podu Turcului, 
jud. Bacău 
Valoare: 700 mii lei  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetara la dispozitia  
Guvernului 
 
 
Autor: Senator Elena Mitrea, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
 

Este necesara amenajarea acestui 
parc pentru copiii şi bătrânii 
comunităţii care nu au unde sa-si 
petreacă timpul liber în mod 
civilizat  în aer liber.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
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242. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Amenajare spaţii verzi şi parcare 
între blocuri, com. Podu Turcului, 
Jud. Bacău  
 
Valoare: 1000 mii lei  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetara la dispozitia  
Guvernului 
 
Autor: Senator Elena Mitrea, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
 

Inexistenţa locurilor de parcare şi 
spatii inadecvate intre blocuri.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. In ceea ce priveste 
parcarile Ministerul Mediului si 
Pădurilor nu are baza legala 
pentru finantarea acestor 
cheltuieli din bugetul prevăzut 
pe anul 2010. 

243. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Amenajarea unui parc de joaca 
pentru copii pe amplasamentul fostei 
gradini zoologice dezafectate. Oras 
Buhusi, Judeţ Bacău.  
 
Valoare: 500 mii lei  

Lipsa spaţiilor de joacă pentru 
copii, zona fiind imprejmuită, ferita 
de traficul stradal.  
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
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Sursa de finanţare: 
Ministerul Mediului 
 
Autor: Senator Elena Mitrea, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
 

Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 
 
  

Nu există  temei legal pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

244. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Alocarea sumei de 1.998.400 lei 
pentru proiectul “Sistem de încălzire, 
preparare apă caldă menajeră cu 
pompe de căldură folosind ca energie 
primară, energie regenerabilă extrasă 
din sol prin intermediul apei freatice 
şi panouri solare termice la clădirea 
şi sala de sport a Grupului Şcolar 
Industrial Minier Lupeni şi Şcoala 
Generală Nr. 2 + Sala de Sport din 
Municipiul Lupeni, jud. Hunedoara”. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetara la dispozitia  
Guvernului 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula, Grupul parlamentar PDS+PC 

Proiectul este depus la 
Administraţia Fondului de Mediu, 
contribuţia primăriei municipiului 
Lupeni este de 499.600 lei, 
valoarea totală a proiectului fiind 
de 2.498.000 lei. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest fond se 
finanteaza si proiectele privind 
producerea energiei din surse 
regenerabile. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
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aplicarea prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 

245. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Alocarea sumei de 1.500.000 lei 
pentru proiectul „Construire parc 
zona monument Lupeni 29” B-ul. T. 
Vladimirescu, municipiul Lupeni, 
jud. Hunedoara. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetara la dispozitia  
Guvernului 
 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula, Grupul parlamentar PDS+PC 

Proiectul este depus la 
Administraţia Fondului de Mediu, 
contribuţia primăriei municipiului 
Lupeni este de 519.244,66 lei, 
valoarea totală a proiectului fiind 
de 2.019.244,66 lei. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
 

246. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Alocarea sumei de 12.894.764 lei 
pentru proiectul Alimentarea cu apă 
şi canalizarea apelor menajere şi 
epurarea acestora pentru localităţile 
Bărăştii Haţegului, Săcel, Sînpetru, 
Vadu, comuna Sîntămăria-Orlea, 
judeţul Hunedoara. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acest proiect a fost depus în anul 
2002 pentru finanţare prin 
programul SAPARD fiind 
considerat eligibil dar datorită 
epuizării fondurilor nu a intrat la 
finanţare. 
A fost depus şi aprobat prin H.G. 
nr. 536/2006 fără componenta 
„Canalizarea şi epurarea apelor 
menajere” dar nu a fost finanţată 
investiţia. 
După adăugarea  componentei de 
canalizare şi epurare a apelor 
menajere a fost depus prin adresa 
nr. 3494 din 01.11.2007 pentru 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Prin bugetul Ministerului 
Mediului si Padurilor, potrivit 
art.2 din OG nr.40/206 pentru 
aprobarea si finantarea 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetara la dispozitia  
Guvernului 
 
 
 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula, Grupul parlamentar PDS+PC 

includerea acestuia pe programe de 
mediu dar nu a fost încă finanţat 
nici de către Ministerul Mediului şi 
nici din alte surse. 
Menţionăm utilitatea şi necesitatea 
absolută a acestei investiţii, mai 
ales că în satele Bărăştii Haţegului, 
Săcel, Sînpetru şi Vadu, din 
comuna Sîntămăria-Orlea locuiesc 
1.138 locuitori, zona 
caracterizându-se printr-o mare 
încărcătură de nitriţi, nitraţi şi 
substanţe organice în apele 
fântânilor, situaţie accentuată ca 
urmare a inundaţiilor din anul 1999, 
lucru atestat atât de analizele de 
laborator cât şi de Lista zonelor 
vulnerabile la nitraţi. De asemenea, 
datorită modificărilor produse în 
pânza freatică ca urmare a 
lucrarilor de amenajări hidrotehnice 
din zonă, în perioadele caracterizate 
prin temperaturi ridicate apare 
fenomenul de secare a fântânilor. 
Lipsa unui sistem de canalizare 
ridică probleme de sănătate 
deosebite şi duce la degradarea 
continuă şi accelerată a mediului. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si reabilitarea si 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apa uzata, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investitii si pe 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 
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Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

247. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Alocarea sumei de 263.000 lei pentru 
proiectul Regularizare Valea Mare 
din satul Bărăştii Haţegului, Pârâul 
Bodiceasa din satul Săcel şi Valea lui 
Pârvu din satul Ciopeia, comuna 
Sîntămăria-Orlea, judeţul Hunedoara.
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetara la dispozitia  
Guvernului 
 
 
 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula, Grupul parlamentar PDS+PC 
 

Ca urmare a viiturilor şi 
revărsărilor  torenţilor din anii 2005 
şi 2006, Valea Mare, Pârâul 
Bodiceasa şi Valea lui Pârvu au 
afectat grav locuinţe şi terenuri 
agricole. Ca urmare fiind necesare 
lucrări de refacere şi regularizare, 
acestea au fost demarate şi 
executate în proporţie de 54%; 
pentru finalizarea acestor lucrări 
este urgent nevoie de suma de 
263.000 sumă pe care bugetul local 
nu o poate acoperi. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Responsabilitatea  stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor intre 
proiectele inscrise in programul 
de investitii devine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  in Programul de 
investitii publice numai  daca 
documentatia  tehncio-
economica ale acestora au fost 
aprobate potrivite potrivit 
prevederilor alin.(1) art.43 din 
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Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare. 
 

248. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Alocarea sumei de 1.200.000 lei 
pentru regularizare Canalul Morii, 
municipiul Orăştie, judeţui 
Hunedoara. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetara la dispozitia  
Guvernului 
 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula, Grupul parlamentar PDS+PC 
 

Această lucrare necesită fonduri 
pentru finalizarea lucrărilor. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Responsabilitatea  stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor intre 
proiectele inscrise in programul 
de investitii devine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  in Programul de 
investitii publice numai  daca 
documentatia  tehncio-
economica ale acestora au fost 
aprobate potrivite potrivit 
prevederilor alin.(1) art.43 din 
Legea nr.500/2002 privind 
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finanţele publice, cu modificările 
ulterioare. 
 

249. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Alocarea sumei de 4.077.291 lei 
pentru “Alimentare cu apa si 
canalizare menajera, oras Geoagiu, 
sat Bozes, judetul Hunedoara”. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetara la dispozitia  
Guvernului 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula, Grupul parlamentar PDS+PC 
 

Lipsa unui sistem de canalizare 
ridică probleme de sănătate 
deosebite şi duce la degradarea 
continuă şi accelerată a mediului. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Prin bugetul Ministerului 
Mediului si Padurilor, potrivit 
art.2 din OG nr.40/206 pentru 
aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si reabilitarea si 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apa uzata, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investitii si pe 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 
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250. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 

PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Alocarea sumei de 412.629 lei pentru 
amenajarea unui parc nou in 
localitatea Paclisa, comuna Toteşti, 
jud. Hunedoara. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetara la dispozitia  
Guvernului 
 
 
 
 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula, Grupul parlamentar PDS+PC 
 

Cresterea calitatii vietii oamenilor 
pe plan ecologic ambiental si social 
este necesar amenajarea unui parc 
în localitatea Paclisa. 
 
Dosarul cererii de finantare a fost 
depus la Ministerul Mediului  cu nr. 
de inregistrare  49291/06.10.2009. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 

251. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Alocarea sumei de 7.616.000 lei 
pentru alimentare cu apa  a satelor  
Hasdau, Dabica, Topliţa, valari, 
Goles, Dealu Mic  comuna Topliţa  
jud. Hunedoara. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetara la dispozitia  
Guvernului 

Pentru imbunatatirea calitatii 
vietii comunitatii locale. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 183 -

 
Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula, Grupul parlamentar PDS+PC 

Senatului     
 

in timpul extercitiului bugetar. 
Prin bugetul Ministerului 
Mediului si Padurilor, potrivit 
art.2 din OG nr.40/206 pentru 
aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si reabilitarea si 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apa uzata, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investitii si pe 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 
 

252. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Alocarea sumei de 6.000.000 lei 
pentru canalizare menajera si 
pluviala in satele Bosorod si Chitid, 
comuna Bosorod, judetul Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetara la dispozitia  
Guvernului 
 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula, Grupul parlamentar PDS+PC 

Realizarea acestui proiect ar 
elimina o parte din problemele de 
mediu şi ar aduce un confort pentru 
locuitorii acestor sate. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Prin bugetul Ministerului 
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 Senatului     
 

Mediului si Padurilor, potrivit 
art.2 din OG nr.40/206 pentru 
aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si reabilitarea si 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apa uzata, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investitii si pe 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 

253. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Alocarea sumei de 500.000 lei  
pentru amenajarea Parcului Băcia, 
comuna Băcia, judeţul Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetara la dispozitia  
Guvernului 
 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula, Grupul parlamentar PDS+PC 

Proiect depus in 2007 şi 2008. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Nu există  bază legală pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
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Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 

254. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor la 
Anexa 3/23/01, Titlul 51, Art. 02. – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Transferuri de 
capital, din Fondul de Rezervă aflat 
la dispoziţia Guvernului cu  suma de 
300.000 mii lei pentru 
implementarea programelor 
multianuale prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor  
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetara la dispozitia  
Guvernului 
 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru realizarea 
obiectivelor de investiţii în 
infrastructura de mediu finanţate în 
cadrul programelor multianuale 
prioritare de mediu şi gospodărire a 
apelor, aflate în curs de 
implementare cât şi pentru cele care 
urmează a fi finanţate, în scopul 
respectării angajamentelor asumate 
de România prin Tratatul de 
Aderare, la Capitolul 22 - Mediu, a 
protecţiei şi îmbunătăţirii calităţii 
mediului şi a standardelor de viaţă 
în România, precum şi reducerea 
decalajului existent între UE şi 
România cu privire la infrastructura 
de mediu. 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Prin bugetul Ministerului 
Mediului si Padurilor, potrivit 
art.2 din OG nr.40/206 pentru 
aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si reabilitarea si 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apa uzata, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat, 
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Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula, Grupul parlamentar PDS+PC 
 

Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

pe proiecte de investitii si pe 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 
 

255. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 
Cap.5001 gr.51 art.02 alin 14 
pg3 
 

Amenajări spaţii verzi în comuna 
Gâdinţi, judeţul Neamţ 
Suma 400.000 lei  
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 
 
Autor: Senator Ioan Chelaru, Grupul 
parlamentar PDS+PC 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei Prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
Reducerea fondurilor destinate 
Administratie Prezidentiale pe 
anul 2010 ar periclita misiunea  
acestei institutii. 
Nu există  bază legală pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
 

256. Anexa nr.3/23/07 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Se propune repartizarea din suma 
alocată pentru canalizarea şi tratarea 
apelor reziduale, suma de 10.000 mii 
lei, la capitolul 7406, subcapitolul 
06, destinată obiectivului „Reţele de 
canalizare menajeră şi pluvială 
Slobozia”, către Municipiul 

Sumele sunt necesare pentru două 
obiective importante privind 
extinderea reţelei de canalizare 
menajeră şi pluvială în Slobozia, 
cartierele Slobozia Nouă şi Bora, pe 
care municipalitatea le are în 
diferite faze de execuţie, valoarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
reprublicată, potrivit căruia 
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Slobozia, judeţul Ialomiţa  
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat Marian Neacşu – 
grup parlamentar PSD+PC 

celor două proiecte fiind în sumă de 
22,4 milioane de lei. 
 

„nicio cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare”. 
Nu există bază legală pentru 
finanţarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
 Aceste cheltuieli se finanţează 
din bugetul autorităţilor locale 

257. Anexa nr.3/23/07 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Se propune repartizarea din suma 
alocată pentru canalizarea şi tratarea 
apelor reziduale, suma de 5.000 mii 
lei, la capitolul 7406, subcapitolul 
06, destinată obiectivului „Sistem de 
canalizare cartierele Slobozia Nouă 
şi Bora”către Municipiul Slobozia, 
judeţul Ialomiţa. 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat Marian Neacşu – 
grup parlamentar PSD+PC 

Obiectiv necesar pentru sănătatea 
populaţiei şi protecţia mediului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
reprublicată, potrivit căruia 
„nicio cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare”. 
Nu există bază legală pentru 
finanţarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
 Aceste cheltuieli se finanţează 
din bugetul autorităţilor locale 

258. Anexa nr.3/23/07 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Se propune repartizarea din suma 
alocată pentru canalizarea şi tratarea 
apelor reziduale, suma de 7.500 mii 
lei, la capitolul 7406, subcapitolul 
06, destinată obiectivului 
„Modernizarea staţiei de epurare şi 
realizarea unei trepte de epurare 
biologică Slobozia”, către 

În vederea asigurării obligaţiilor 
privind protecţia mediului 
municipalitatea derulează acest 
proiect, cu termen de punere în 
funcţiune în prima jumătate a 
anului 2010. 
Obiectiv necesar pentru sănătatea 
populaţiei şi protecţia mediului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
reprublicată, potrivit căruia 
„nicio cheltuială bugetară nu 
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Municipiul Slobozia, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat Marian Neacşu – 
grup parlamentar PSD+PC 

poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare”. 
Nu există bază legală pentru 
finanţarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
 Aceste cheltuieli se finanţează 
din bugetul autorităţilor locale 

259. Anexa nr.3/23/07 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor la 
Cap. 7406, Subcap. 06 Canalizarea şi 
tratarea apelor reziduale Titlul VII 
ALTE TRANSFERURI, cu suma de  
930 000 lei, necesară pentru 
amenajarea sistemului de canalizare 
în satele Rojişte şi Tîmbureşti din 
comuna Rojişte judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 
 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării 
transfrontaliere, reducerea poluării 
solului, a apelor subterane şi a 
apelor de suprafaţă receptoare. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002, 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului se utilizeaza pe baza 
de hotarai ale Guvernului pentru 
finantarea urente sau 
neprevazute aparute in timpul 
exercitiului bugetar. 
Prin bugetul Ministerului 
Mediului si Padurilor, potrivit 
art.2 din OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si reabilitarea si 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apa uzata, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investitii si pe 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba prin hotarare a 
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Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 
 

260. Anexa nr.3/23/28 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 
 
 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Mediului si 
Pădurilor cu suma de 1000 mii lei la 
Capitol 7401 „Politica de evaluare şi 
ameliorare a calităţii mediului” 
pentru „Îmbunătăţirea calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi şi locuri de joacă în oraşul 
Balş”, Judeţul Olt. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

Crearea spaţiilor verzi şi a 
parcurilor este foarte importantă 
pentru vitalitatea localităţii şi, 
pentru ca oraşul să nu fie un spaţiu 
inert în care nu se întâmplă nimic, 
trebuie să fie atractiv din punct de 
vedere vizual. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Administraţia 
Prezidenţială au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2010. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2010 ar periclita misiunea 
acesteia. 
Totodata nu exista temei legal 
pentru finantarea acestor 
proiecte din bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 190 -

 
261. Anexa nr.3/23/28 Ministerul 

Mediului şi Pădurilor 
 
 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Mediului si 
Pădurilor cu suma de 768 mii lei la 
Capitol 7401 „Politica de evaluare şi 
ameliorare a calităţii mediului” 
pentru „Amenajare parc central” oraş 
Balş, Judeţ Olt. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

Spaţiile verzi au rolul de a racori şi 
împrospata aerul pe care îl respiram 
pentru sănătatea locuitorilor şi 
pentru o viaţă socială normală. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Administraţia 
Prezidenţială au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2010. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2010 ar periclita misiunea 
acesteia. 
Totodata nu exista temei legal 
pentru finantarea acestor 
proiecte din bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
 

262. Anexa nr.3/23/28 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 
 
 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Mediului şi 
Pădurilor in vederea implementarii 
„Programului de dezvoltare a 
fondului forestier cu 5000 de hectare 

Dezvoltarea structurii de gestionare 
a ariilor protejate din fondul 
forestier, elaborarea planurilor de 
management şi aplicarea acestora. 
Includerea în amenajamentele 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
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anual” cu scopul dezvoltării fondului 
forestier naţional pentru a raspunde 
astfel schimbărilor climatice. 
Sprijinirea sub raport tehnic şi cu 
material de împădurire a acţiunii de 
creare de păduri în zonele deficitare 
in vegetaţie forestieră. Extinderea 
suprafeţei pădurilor şi altor categorii 
de vegetaţie forestieră, inclusiv pe 
terenurile degradate, in afara 
fondului forestier. Sprijinirea 
realizării de plantaţii forestiere pe 
terenuri scoase din circuitul agricol 
in concordanţă cu cerinţele 
agriculturii durabile. Sprijinirea 
acţiunilor de realizare a perdelelor de 
protecţie, a aliniamentelor şi a altor 
categorii de plantaţii forestiere. În 
afara fondului forestier. 
-Bugetul de stat central – 8.500 mii 
lei în 2010 la capitolul 7401 „Politica 
de dezvoltare a silviculturii” 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

silvice a aspectelor legate de 
conservarea biodiversităţii şi a 
prevederilor din planurile de 
management ale ariilor protejate. 
Inventarierea şi protejarea speciilor 
rare, endemice şi periclitate din 
fondul Forestier. Atragerea de 
fonduri pentru proiecte de 
conservare a biodiversităţii în 
ecosistemele forestiere şi pentru 
managementul ariilor protejate din 
fondul forestier. Repopularea 
ecosistemelor forestiere cu sceciile 
disparute din arealul natural. 

de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

263. Anexa nr.3/23/29 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 
 

Se propune repartizarea în cadrul 
sumei alocate pentru reconstrucţie 
ecologică şi perdele forestiere, suma 

Investiţie necesară pentru redarea în 
circuitul productiv a terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi protecţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu se specifică sursa de 
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Cod obiectiv 847 „Reconstrucţie 
ecologica pe terenuri degradate şi 
perdele forestiere” 
 

de 50 mii lei pentru Comuna 
Mărculeşti, judeţul Ialomiţa 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat Marian Neacşu – 
grup parlamentar PSD+PC 

anti-erozională a terenurilor. finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
reprublicată, potrivit căruia 
„nicio cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare”. 
Sumele sunt cuprinse în poziţie 
globală ce se detaliază prin liste 
separate de către Ordonatorul 
Principal de Credite. 

264. Anexa nr.3/23/29 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 
 
Cod obiectiv 846 „Înfiinţare 
perdele de protecţie” 
 

Se propune în cadrul sumei alocate 
pentru înfiinţarea de perdele de 
protecţie, suma de 50 mii lei pentru 
Comuna Bucu, judeţul Ialomiţa 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat Marian Neacşu – 
grup parlamentar PSD+PC 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
reprublicată, potrivit căruia 
„nicio cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare”. 
Sumele sunt cuprinse în poziţie 
globală ce se detaliază prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 

265. Anexa nr.3/23/29 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 
 
Cod obiectiv 847 „Reconstrucţie 
ecologica pe terenuri degradate şi 
perdele forestiere” 
 

Se propune în cadrul sumei alocate 
pentru reconstrucţie ecologică şi 
perdele forestiere, suma de 100 mii 
lei pentru Comuna Sudiţi, judeţul 
Ialomiţa 
 
Sursa de finanţare:  
 

Investiţie necesară pentru redarea în 
circuitul productiv a terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
reprublicată, potrivit căruia 
„nicio cheltuială bugetară nu 
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Autori: Deputat Marian Neacşu – 
grup parlamentar PSD+PC 

poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare”. 
Sumele sunt cuprinse în poziţie 
globală ce se detaliază prin liste 
separate de către Ordonatorul 
Principal de Credite. 

266. Anexa nr.3/23/29 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 
 
Cod obiectiv 846 „Înfiinţare 
perdele de protecţie” 
 

Se propune în cadrul sumei alocate 
pentru înfiinţarea de perdele de 
protecţie, suma de 100 mii lei pentru 
Comuna Scânteia, judeţul Ialomiţa 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat Marian Neacşu – 
grup parlamentar PSD+PC 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
reprublicată, potrivit căruia 
„nicio cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare”. 
Sumele sunt cuprinse în poziţie 
globală ce se detaliază prin liste 
separate de către Ordonatorul 
Principal de Credite. 

267. Anexa nr.3/23/29 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 
 
Cod obiectiv 846 „Înfiinţare 
perdele de protecţie” 
 

Se propune în cadrul sumei alocate 
pentru înfiinţarea de perdele de 
protecţie suma de 100 mii lei pentru 
Comuna Valea Ciorii, judeţul 
Ialomiţa 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat Marian Neacşu – 
grup parlamentar PSD+PC 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
reprublicată, potrivit căruia 
„nicio cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare”. 
Sumele sunt cuprinse în poziţie 
globală ce se detaliază prin liste 
separate de către Ordonatorul 
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Principal de Credite. 
268. Anexa nr.3/23/29 Ministerul 

Mediului şi Pădurilor 
 
Cod obiectiv 846 „Înfiinţare 
perdele de protecţie” 
 

Se propune în cadrul sumei alocate 
pentru înfiinţarea de perdele de 
protecţie suma de 100 mii lei pentru 
Comuna Ograda, judeţul Ialomiţa 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat Marian Neacşu – 
grup parlamentar PSD+PC 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
reprublicată, potrivit căruia 
„nicio cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare”. 
Sumele sunt cuprinse în poziţie 
globală ce se detaliază prin liste 
separate de către Ordonatorul 
Principal de Credite. 

269. Anexa nr.3/23/29 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 
 
Cod obiectiv 846 „Înfiinţare 
perdele de protecţie” 
 

Se propune în cadrul sumei alocate 
pentru pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie suma de 100 mii lei 
pentru Comuna Gheorghe Lazăr, 
judeţul Ialomiţa 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat Marian Neacşu – 
grup parlamentar PSD+PC 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
Sumele sunt cuprinse în poziţie 
globală ce se detaliază prin liste 
separate de către Ordonatorul 
Principal de Credite. 

270. Anexa nr. 3/23, Ministerul 
Mediului si Padurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Mediului si Padurilor , 
ANEXA 3 / 23 
sumei de 21.000.000 lei CJ Timiş 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru  pentru 
finanţarea cheltuielilor de realizare 
a obiectivului „Depozit de deşeuri 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002,  
privind finantele publice, cu 
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pentru cofinanţarea „Depozit de 
deşeuri nepericuloase, comuna 
Ghizela, judeţul Timiş”, obiectiv ce 
face parte din proiectul „Sistem 
integrat de management al 
deşeurilor în judeţul Timiş” 

nepericuloase, comuna Ghizela, 
judeţul Timiş”, obiectiv ce face 
parte din proiectul „Sistem 
integrat de management al 
deşeurilor în judeţul Timiş” 
Proiectul „Sistem integrat de 
management al deseurilor în 
judetul Timis” beneficiază de 
Asistenţă tehnică din partea 
Ministerului Mediului, (măsura 
ISPA 2005/Ro/16P/PA/001-05), în 
vederea finanţării din Fondul 
European de Dezvoltare Regională, 
prin Programul Operaţional de 
Mediu. Aplicaţia pentru accesarea 
fondurilor europene este realizată 
de către firma de consultanţă Koks 
– Enviroplan – Epem – RomAir, 
fiind în prezent în curs de 
verificare. Valoarea totală a 
proiectului este de 49.577.000 Euro 
(exclusiv TVA). 
 Având în vedere necesitatea 
urgentă a deschiderii unui depozit 
de deşeuri conform în judeţul 
Timiş, deoarece este sistată 
depozitarea deşeurilor începând din 
ianuarie 2009 în două depozite 
orăşeneşti, Parţa –Şag (depozitul 
pentru municipiul Timişoara) şi 
Jimbolia, s-a finalizat şi aprobat 
Studiul de Fezabilitate pentru 
deschiderea unui depozit de deşeuri 

modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă bugetară la dispozitia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finanţarea unbor 
cheltuieli nou intervenite sau 
neprevazute apărute in timpul 
exercitiului bugetar. 
Totodata potrivit OG nr.40/2006 
privind aprobarea si finantarea 
programelor multianuale de 
mediu si gospodarire a apelor, se 
finantează  programele privind 
managementul integrat al 
deseurilor. Cuantuimul finantarii  
de la bugetul de stat pe proiecte 
si unitati administrativ teritoriale 
se aproba pe baza de hotarare a 
Guvernului la propunerea  
autoritatii publice centrale pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 
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pentru întregul judeţ în localitatea 
Ghizela şi s-a realizat, cu sprijinul 
Ministerului Mediului, Proiectul 
Tehnic şi Documentaţia de 
Licitaţie.  
 Prin adresa nr. 
1243/NN/12.03.2009, Ministerul 
Mediului ne comunică faptul că se 
pot recupera cheltuielile eligibile 
efectuate din fonduri proprii de 
către autorităţile locale, înainte  de 
obţinerea finanţării europene, 
pentru realizarea anumitor 
componente de investiţii.   
 În consecinţă, pentru 
rezolvarea situaţiei create în judeţ 
în privinţa depozitării deşeurilor, 
Consiliul Judeţean Timiş, în calitate 
de  coordonator al  proiectului şi 
aplicant pentru obţinerea finanţării, 
a decis începerea execuţiei 
depozitului judeţean de deşeuri din 
fonduri proprii. 
 În luna decembrie 2009 s-a 
semnat contractul privind execuţia 
lucrărilor pentru realizarea 
investiţiei „Depozit de deşeuri 
nepericuloase, comuna Ghizela, 
judeţul Timiş”, obiectiv ce face 
parte din proiectul „Sistem 
integrat de management al 
deşeurilor în judeţul Timiş”, la 
valoarea de 71.978.530 lei 
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(exclusiv TVA).  
 Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă al Guvernului 

271. Ministerul Mediului si Padurilor 
Anexa 3/23 

Amenajarea unui parc de joacă 
pentru copii pe amplasamentul fostei 
grădini zoologice dezafectate. Oraş 
Buhuşi, judeţ Bacău 
Valoare: 500 mii lei 
 
 
 
 
 

Lipsa spaţiilor de joacă pentru 
copii, zona fiind imprejmuită, ferită 
de traficul stradal. 
 
Sursa de finantare:Ministerul 
Mediului. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
 

272. Ministerul 
 
Mediului si Padurilor 
Anexa 3/23 

Amenajarea unui parc de distractie şi 
agrement, comuna Podu Turcului, 
jud. Bacău 
Valoare: 700 mii lei 

Este necesara amenajarea acestui 
parc pentru copiii si batranii 
comunitatii care nu auunde sa-si 
petreaca timpul liber in mod 
civilizat in aer liber. 
 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozitia guvernului 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 

273. Ministerul 
 
Mediului si Padurilor 
Anexa 3/23 

Amenajare spaţii verzi şi parcare 
între blocuri, com. Podu Turcului, 
jud. Bacău 
Valoare: 1000 mii lei 

Inexistenta locurilor de parcare si 
spatii inadecvate intre blocuri. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozitia guvernului 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
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finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 

274. Anexa 3/23/02 Cap. 7001, 
Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
1.000 mii lei necesară pentru 
lucrările de regularizare a pârâului 
Repezi, comuna Straoane, judeţul 
Vrancea. 
 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ciprian Nica 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Pentru evitarea inundatiilor care ar 
putea avea consecinte grave. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
 

275. Anexa 3/23/02 cap.5001 
Ministerul Mediului si Padurilor 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Amenajare zonă agrement 
oraş Călan (ştrand, pista role, 
patinoar) cu suma de 500 mii lei 

Creşterea atractivităţii turistice si de 
agrement 
 
Sursă finanţare: Bugetul 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Secretariatul 
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Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Secretariatul General al 
Guvernului 

General al Guvernului au fost 
stabilite in raport cu sarcinile ce-
i revin acestei instituţii in anul 
2010. Reducerea fondurilor 
destinate activitatii acestui 
minister pe anul 2010 ar periclita 
misiunea acesteia. 
Totodata nu exista temei legal 
pentru finantarea acestor 
proiecte din bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor. 

276. Anexa 3/23/02 cap.5001 
Ministerul Mediului si Padurilor  

Se propune suplimentarea sumei 
pentru: Reabilitarea  sitului poluat 
situat în zona  fostei  platforme 
industriale a  oraşului Călan şi 
pregătirea acestuia pentru noi 
activităţi (SF, PT, DE, Plan de 
reutilizare a sitului reabilitat, 
Ecologizare teren, Înfiinţarea unei 
noi structuri de afaceri) cu suma de 
57120 mii lei 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii şi a 
stării de sănătate a populaţiei prin 
creşterea calităţii mediului ambiant 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Administratia 
Prezidenţiala au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2010. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2010 ar periclita misiunea 
acesteia. 
Potrivit OUG nr.196/2005 
prividn Fondul pentru mediu, 
din acest Fond se aloca sume 
pentru derularea proiectelor 
privind refacerea siturilor 
contaminate. Analiza, selectarea, 
finanţarea, urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 200 -

aplicare. 
 

277. Anexa 3/23/02 cap.7401 gr.04 
Ministerul Mediului si Padurilor 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
oraş Haţeg pentru obiectivul – Staţie 
de sortare deşeuri cu suma de 800 
mii lei 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Creşterea calităţii mediului şi a 
nivelului de sănătate al populaţiei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Camerei Deputaţilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Camera 
Deputaţilor au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2010. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2010 ar periclita misiunea 
acesteia. 
Totodată potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finantează lucrarile privind 
gestionarea deşeurilor. 

278. Anexa 3/23/02 ministerul 
Mediului si Padurilor cap.5001 
gr.51 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Amenajare spatii 
verzi in localitatile rurale (amenajare 
parc), localitatea General Berthelot, 
comuna General Berthelot – 800.000 
RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea crearii de conditii de 
agrement  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Administratia 
Prezidentiala au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2010. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2010 ar periclita misiunea 
acesteia. 
Potrivit  OUG nr.59/2007 
privind instituirea Programului 
national de imbunatatire a 
calitatii mediului prin realizarea 
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de spaţii verzi in localitati, 
aceste proiecte se finantează din 
Fondul pentru Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 

279. Anexa 3/23/02 Ministerul 
Mediului si Padurilor, cap.5001 
gr.51 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Amenajare spatii 
verzi in localitatile rurale (amenajare 
parc), localitatile Banpotoc, 
Chimindia si Barsau, comuna Harau 
– 520.000 RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea crearii de conditii de 
agrement  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Public 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul Public 
au fost stabilite in raport cu 
sarcinile ce-i revin acestei 
instituţii in anul 2010. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2010 ar periclita misiunea 
acesteia. 
Potrivit  OUG nr.59/2007 
privind instituirea Programului 
national de imbunatatire a 
calitatii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi in localitati, 
aceste proiecte se finantează din 
Fondul pentru Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 

280. Anexa 3/23/02 Ministerul 
Mediului si Padurilor, cap.5001 
gr.51 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Amenajare spatii 
verzi in localitatile rurale (parcuri) » 

Necesitatea crearii de conditii de 
agrement  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Administratia 
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Com. Banita – 50000 RON 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Administratiei Prezidentiale Prezidentiala au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2010. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2010 ar periclita misiunea 
acesteia. 
Potrivit  OUG nr.59/2007 
privind instituirea Programului 
national de imbunatatire a 
calitatii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi in localitati, 
aceste proiecte se finantează din 
Fondul pentru Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 

281. Anexa 3/23/02, Ministerul 
Mediului si Padurilor, cap.7000 
art. 01 alin 51  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul “Proiect Casa 
Verde” in suma de 234 mii lei 

Imbunatatirea calitatii locuirii 
 
Sursa:  Bugetul Secretariatul 
General al Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Secretariatului 
General al Guvernului au fost 
stabilite in raport cu sarcinile ce-
i revin acestei instituţii in anul 
2010. Reducerea fondurilor 
destinate activitatii acestui 
minister pe anul 2010 ar periclita 
misiunea acesteia. 
Totodata in bugetul Ministerului 
Mediului si Pădurilor nu exista 
temei legal pentru finantarea 
acestor cheltuieli. 
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282. Anexa  3/23  -  Ministerul  
Mediului  şi 
Pădurilor 

Alocarea   sumei   de   2.000.000  
RON 
pentru reabilitarea parcului central 
şi extinderea spaţiilor verzi din 
oraşul Băneasa, jud. Constanţa 

Obiectiv investiţii. Sursa de 
finanţare:  Fondul  de  rezervă 
al Guvernului. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 

283. Anexa  3/23  -  Ministerul  
Mediului  şi 
Pădurilor 

Alocarea sumei de 100.000 RON 
pentru realizarea  unui  parc  de  
agrement  în 
comuna Saligny, jud. Constanţa 

Obiectiv investiţii. Sursa de 
finanţare:  Fondul  de  rezervă 
al Guvernului. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
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Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 

284. Anexa  3/23  -  Ministerul  
Mediului  şi 
Pădurilor 

Alocarea sumei de 600.000 RON 
pentru 
finalizarea  lucrărilor  de  
alimentare  cu apă a
 localităţii Dunăreni,
 comuna Aliman, jud. 
Constanţa 

Obiectiv investiţii. Sursa de 
finanţare:  Fondul  de  rezervă 
al Guvernului. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Totodata potrivit OG nr.40/2006 
privind aprobarea si finantarea 
programelor multianuale de 
mediu si gospodarire a apelor, se 
finantează  programele privind 
alimentarea cu apă a localitatilor  
Cuantumul finantarii  de la 
bugetul de stat pe proiecte si 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba pe baza de hotarare a 
Guvernului la propunerea  
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autoritatii publice centrale pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 

285. Anexa  3/23  -  Ministerul  
Mediului  şi 
Pădurilor 

Alocarea sumei de 500.000 RON 
pentru 
finalizarea  lucrărilor  de  
alimentare  cu apă a localităţii 
Rariştea, comuna Ion Corvin, jud. 
Constanţa 

Obiectiv investiţii. Sursa de 
finanţare:  Fondul  de  rezervă 
al Guvernului. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Totodata potrivit OG nr.40/2006 
privind aprobarea si finantarea 
programelor multianuale de 
mediu si gospodarire a apelor, se 
finantează  programele privind 
alimentarea cu apă a localitatilor  
Cuantumul finantarii  de la 
bugetul de stat pe proiecte si 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba pe baza de hotarare a 
Guvernului la propunerea  
autoritatii publice centrale pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 

286. Anexa  3/23  -  Ministerul  
Mediului  şi 
Pădurilor 

Alocarea sumei de 600.000 RON 
pentru 
extinderea şi reabilitarea sistemului 

Obiectiv investiţii. Sursa de 
finanţare:  Fondul  de  rezervă 
al Guvernului. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
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de alimentare cu apă al localităţii 
Ostrov, jud. Constanţa 

privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Totodata potrivit OG nr.40/2006 
privind aprobarea si finantarea 
programelor multianuale de 
mediu si gospodarire a apelor, se 
finantează  programele privind 
alimentarea cu apă a localitatilor  
Cuantumul finantarii  de la 
bugetul de stat pe proiecte si 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba pe baza de hotarare a 
Guvernului la propunerea  
autoritatii publice centrale pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 

287. HG 920/2007 – Min. Mediului si 
Dezvoltarii Durabile 

Finalizare investitie alimentare cu 
apa din com. Valea Nucarilor-Jud 
Tulcea. 
Suma necesara: 1 mil ron. 
Initiator: Horia Teodorescu – 
deputat 
+ Grup parlamentar PSD+PC 
 
 
 

Finalizare investitie. Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 207 -

288. Anexa nr.3/23 -  Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 
 

Continuarea investiţiilor de la 
Mihăleni, jud. Hunedoara  

- 5.000.000 lei 
 

Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – 
deputat PSD+PC 

Lucrarea a fost începută în anul 
1982. este necesară pentru 
alimentarea cu apă a comunelor din 
Munţii Apuseni şi a municipiului 
Brad. Prin finalizarea acestor 
lucrări se elimină inundaţiile 
produse în fiecare an în peste 20 de 
localităţi, plus municipiul Brad. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 
5001, grupa 50, art. 01 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Totodata potrivit OG nr.40/2006 
privind aprobarea si finantarea 
programelor multianuale de 
mediu si gospodarire a apelor, se 
finantează  programele privind 
alimentarea cu apă a localitatilor  
Cuantumul finantarii  de la 
bugetul de stat pe proiecte si 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba pe baza de hotarare a 
Guvernului la propunerea  
autoritatii publice centrale pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 

289. Anexa nr.3/23 -  Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 
 

Co-finanţare proiect ECO-
BRAD staţie de sortare şi 
transformare a deşeurilor 
menajere, jud. Hunedoara  

- 1.000.000 lei 
 

Proiectul este început cu bani 
proveniţi din proiecte de finanţare 
europene. În proiect se specifică 
necesitatea cofinanţării împreună 
cu statul român. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 

Propunem respingerea 
amendamentului  întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
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Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – 
deputat PSD+PC 

Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 
5001, grupa 50, art. 01 

de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Potrivit art.3 alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006  pentru aprobarea şi 
finanţarea  programelor 
multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru Mediu, din acest 
Fond se pot finanţa aceste 
lucrări. Analiza, selectarea, 
finanţarea, urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 
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290. Anexa nr.3/23 -  Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 
 

Co-finanţare proiect ECO-
BRAD staţie de epurare a apei, 
jud. Hunedoara  

- 1.000.000 lei 
 

Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – 
deputat PSD+PC 

Proiectul este început cu bani 
proveniţi din proiecte de finanţare 
europene. În proiect se specifică 
necesitatea cofinanţării împreună 
cu statul român. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 
5001, grupa 50, art. 01 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Potrivit art.3 alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006  pentru aprobarea şi 
finanţarea  programelor 
multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru Mediu, din acest 
Fond se pot finanţa aceste 
lucrări. Analiza, selectarea, 
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finanţarea, urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 

291. Anexa nr.3/23 -  Bugetul global 
aprobat pentru Ministerul 
Mediului şi Pădurilor  
 
 

Continuarea finanţării proiectului 
„Reabilitare şi reţele de distribuţie a 
apei potabile, Etapa a –II-a şi 
extindere reţele de canalizare în 
oraşul Zărneşti”, Judeţul Braşov”. 
Convenţie în derulare. 
 
Suma necesară: 2.161 mii lei 
 
 
 
(Senator Titus CORLĂŢEAN, 
PSD) 
 
Sursa: Bugetul global aprobat pentru 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 

Continuarea proiectului de 
reabilitare şi extindere a reţelei de 
canalizare în oraşul Zărneşti este 
necesară, la acest moment lucrările 
fiind oprite din cauza lipsei 
finanţării. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
Prin bugetul Ministerului 
Mediului si Padurilor, potrivit 
art.2 din OG nr.40/206 pentru 
aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si reabilitarea si 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apa uzata, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investitii si pe 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 

292. Ministerul Mediului şi Pădurilor Finanţarea proiectului „Reabilitare Lucrare în continuare Fonduri Propunem respingerea 
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 reţele de distribuţie a apei potabile 
etapa a II-a şi extinderea reţelei de 
canalizare” – Zărneşti, jud. Braşov 
Valoare aproximativă 2.500.000 lei 

europene amendamentului, intrucat: 
Sursa de finantare este neclară. 
Totodata potrivit OG nr.40/2006 
privind aprobarea si finantarea 
programelor multianuale de 
mediu si gospodarire a apelor, se 
finantează  programele privind 
alimentarea cu apă a localitatilor  
Cuantumul finantarii  de la 
bugetul de stat pe proiecte si 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba pe baza de hotarare a 
Guvernului la propunerea  
autoritatii publice centrale pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 

293. Anexa nr.3/23/ 
Ministerul Mediului şi Pădurilor. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Mediului  şi 
Pădurilor cu suma de 3,5 mii lei, 
pentru 
construcţia de platforme ecologice în  
satul Strugari, comuna Strugari, 
judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Potrivit art.3 alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006  pentru aprobarea şi 
finanţarea  programelor 
multianuale prioritare de mediu 
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PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 

294. Anexa 3/23/07 Cap. 7406, 
Subcap. 06 Canalizarea şi tratarea 
apelor reziduale Titlul VII ALTE 
TRANSFERURI  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor la 
Cap. 7406, Subcap. 06 Canalizarea şi 
tratarea apelor reziduale Titlul VII 
ALTE TRANSFERURI, cu suma de  
1 mie, necesară actualizarea studiului 
de fezabilitate pentru construcţia 
canalizării din satul Strugari, comuna 
Strugari, judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării reducerea 
poluării solului, a apelor subterane 
şi a apelor de suprafaţă receptoare. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Totodata aceste proiecte se 
finantează din bugetul 
Ministerului Mediului şi 
Pădurilor la cap.74.01, titlul 
“Transferuri intre unitati ale 
adeministratiei publice”, alin. 
“Programe multinauale de mediu 
şi gospodărire a apelor”. 
Potrivit art.3 alin.(5) din 
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Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006  pentru aprobarea şi 
finanţarea  programelor 
multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 

295. Anexa 3/23/02 Cap. 7001, 
Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 2 mii lei pentru realizarea 
SF constructiilor de  poduri si podete 
pe drum comunal DC 197, comuna 
Strugari, judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
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296. Anexa 3/23/07 Cap. 7406, 
Subcap. 06 Canalizarea şi tratarea 
apelor reziduale Titlul VII ALTE 
TRANSFERURI  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor la 
Cap. 7406, Subcap. 06 Canalizarea şi 
tratarea apelor reziduale Titlul VII 
ALTE TRANSFERURI, cu suma de  
85,2 mii lei, necesară pentru reţea de  
canalizare din satul Ungureni, 
comuna Ungureni, judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării reducerea 
poluării solului, a apelor subterane 
şi a apelor de suprafaţă receptoare. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Totodata aceste proiecte se 
finantează din bugetul 
Ministerului Mediului şi 
Pădurilor la cap.74.01, titlul 
“Transferuri intre unitati ale 
adeministratiei publice”, alin. 
“Programe multinauale de mediu 
şi gospodărire a apelor”. 
Potrivit art.3 alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006  pentru aprobarea şi 
finanţarea  programelor 
multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
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baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 

297. Anexa 3 / 23 /02, capitolul 7001, 
subcapitolul 05, paragraf  02, 
amenajări hidrotehnice 

 
Se alocă suma de 15,1 mii lei  pentru 
construirea unor poduri şi podeţe pe 
drumuri locale, în comuna 
Damieneşti, judeţul Bacău. 

 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 

Senator:Elena Mitrea 
 
 

 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 

298. Anexa 3/23/02 Cap. 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 14. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 
Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 14, cu suma de 40 000 
lei necesară pentru realizarea unui 
sistem centralizat de colectare a 
deşeurilor îm comuna Buhoci, 
judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 

Investiţia este necesară având în 
vedere imperativul ameliorării 
calităţii factorilor de mediu şi 
îmbunătăţirea calităţii vieţii 
locuitorilor comunei  Buhoci. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Potrivit art.3 alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006  pentru aprobarea şi 
finanţarea  programelor 
multianuale prioritare de mediu 
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Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 

299. Anexa 3/23/02 Cap. 7001, 
Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
15.000  lei necesară pentru 
amenajarea şi regularizarea cursului 
pârâului Pralea, judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Investiţia este necesară având în 
vedere importanţa elaborării unei 
strategii privind investiţiile 
necesare în domeniul gospodăririi 
apelor şi a realizării unui sistem 
hidrologic integrat la nivelul 
întregii ţări pentru prevenirea şi 
reducerea efectelor dezastrelor 
naturale. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor între 
proiectele inscrise in programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finantele publice, cu modificarile 
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ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind in programul de 
investiţii publice numai daca  
documentatiille tehnico- 
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 din Legea 
nr.500/2002. 

300. Anexa 3/23/02 Cap. 7001, 
Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
10.000  lei. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate amenajării 
punţii pietonale din satul Blidari, 
comuna Caiuti, judeţul Bacău. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor între 
proiectele inscrise in programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finantele publice, cu modificarile 
ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind in programul de 
investiţii publice numai daca  
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documentatiille tehnico- 
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 din Legea 
nr.500/2002. 

301. Anexa 3/23/02 Cap. 7001, 
Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
66.757 lei, necesară pentru 
reabilitarea podului Agastin din 
Asau, judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare podului Agastin din 
Asau, judeţul Bacău, aflat în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
ulterioare. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor  cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 

302. Anexa 3/23/02 Cap. 7001, 
Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
7.896 lei, necesară pentru reabilitarea 
podului Mazilu din Asau, judeţul 
Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare podului Mazilu din 
Asau, judeţul Bacău, aflat în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
ulterioare. 
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Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor  cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 

303. Anexa 3/23/02 Cap. 7001, 
Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
81.025 lei, necesară pentru 
reabilitarea podului Bobiceni din 
Asau, judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare podului Bobiceni din 
Asau, judeţul Bacău, aflat în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
ulterioare. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor  cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 

304. Anexa 3/23/02 Cap. 7001, 
Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
10.000 lei, necesară pentru 
reabilitarea podului Adiaconitei din 
Asau, judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare podului Adiaconitei 
din Asau, judeţul Bacău, aflat în 
stare avansată de degradare. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
ulterioare. 
Nu exista temei legal pentru 
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Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

finantarea acestor  cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 

305. Anexa 3/23/02 Cap. 7001, 
Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
12.000 lei, necesară pentru 
reabilitarea podului Halta Caralita 
din Asau, judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare podului Halta Caralita 
din Asau, judeţul Bacău, aflat în 
stare avansată de degradare. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
ulterioare. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor  cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 

306. Anexa 3/23/02 Cap. 7001, 
Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
12.500 lei, necesară pentru 
reabilitarea podului Mateeni din 
Asau, judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare podului Mateeni din 
Asau, judeţul Bacău, aflat în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
ulterioare. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor  cheltuieli din 
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Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 

307. Anexa 3/23/02 Cap. 7001, 
Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
10.000 lei, necesară pentru 
reabilitarea podului Nogea din Asau, 
judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare podului Nogea din 
Asau, judeţul Bacău, aflat în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
ulterioare. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor  cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 

308. Anexa 3/23/02 Cap. 7001, 
Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
13.500 lei, necesară pentru 
reabilitarea podului Pietrosu din 
Asau, judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare podului Pietrosu din 
Asau, judeţul Bacău, aflat în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
ulterioare. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor  cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
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Pădurilor. 
309. Anexa 3/23/02 Cap. 7001, 

Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
14.000 lei, necesară pentru 
reabilitarea podului Zimbru din 
Asau, judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare podului Zimbru din 
Asau, judeţul Bacău, aflat în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
ulterioare. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor  cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 

310. Anexa 3/23/02 Cap. 7001, 
Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
10.000 lei, necesară pentru 
reabilitarea podului DJ146 Asau-Apa 
Asau-Paltinis in punctul Nogea din 
Asau, judeţul Bacău. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare a podului DJ146 
Asau-Apa Asau-Paltinis in punctul 
Nogea din Asau, judeţul Bacău, 
aflat în stare avansată de degradare. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
ulterioare. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor  cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
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311. Anexa 3/23/02 Cap. 7001, 
Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
399.270  lei.  
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de construire de poduri şi punţi 
pietonale în oraşul Slănic Moldova, 
judeţul Bacău. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
ulterioare. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor  cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 

312. Anexa 3/23/02 Cap. 7001, 
Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
160.000  lei.  
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de amenajare pod beton armat, 
podeţe tubulare, punte pietonală, în 
comuna Bereşti Tazlău, judeţul 
Bacău.  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
ulterioare. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor  cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 

313. Anexa 3/23/02 Cap. 7001, Se propune suplimentarea bugetului Fondurile sunt destinate lucrărilor Propunem respingerea 
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Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice 

Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
30.740  lei.  
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

de construire a unor poduri din 
beton în comuna Orbeni, judeţul 
Bacău. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
ulterioare. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor  cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 

314. Anexa 3/23/02 Cap. 7001, 
Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
300.000  lei.  
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de construire a unei punţi auto-
pietonale Tisa, în comuna 
Sănduleni, judeţul Bacău. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
ulterioare. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor  cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 

315. Anexa 3/23/02 Cap. 7001, 
Subcap. 05, Paragraf  02, 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de construire a unei punţi auton-

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Amenajări hidrotehnice Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
428.000  lei.  
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 
 

pietonale pietonale Mateieşti în 
comuna Sănduleni, judeţul Bacău. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
ulterioare. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor  cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 

316. Anexa 3/23/07 Cap. 7000, 
Subcap. 01 SERVICII DE 
DEZVOLTARE PUBLICĂ, 
LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE, 
Grupa 20, Canalizarea şi tratarea 
apelor reziduale Titlul VII 
BUNURI ŞI SERVICII  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor la 
Cap. 7000, Subcap. 01 SERVICII 
DE DEZVOLTARE PUBLICĂ, 
LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE, 
Grupa 20, Canalizarea şi tratarea 
apelor reziduale Titlul VII BUNURI 
ŞI SERVICII, cu suma de  400 000 
lei. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt necesare pentru 
servicii de colectare şi transport a 
deşeurilor menajere, în localitatea 
Valea Seacă, judeţul Bacău. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Totodata aceste proiecte se 
finantează din bugetul 
Ministerului Mediului şi 
Pădurilor la cap.74.01, titlul 
“Transferuri intre unitati ale 
adeministratiei publice”, alin. 
“Programe multinauale de mediu 
şi gospodărire a apelor”. 
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Potrivit art.3 alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006  pentru aprobarea şi 
finanţarea  programelor 
multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 

317. Anexa 3/23/02  
Anexa 2 / Cap. 7401 / grupa 51 / 
titlul 6 / articol 02 / alin. 14 

Oraş Buziaş 
introducere apă şi canal în satele 
Bacova şi Silagiu 
 

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

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Sursa de finanţare nu este 
precizată. 
Potrivit prevederilor art.138 
alin.(5) din Constituţia 
Romaniei, nici o cheltuială  
bugetară nu poate fi aprobată  
fără stabilirea sursei de 
finanţare.  
Totodată, potrivit art.3 alin.(5) 
din Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006  pentru aprobarea şi 
finanţarea  programelor 
multianuale prioritare de mediu 
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şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 
 

318. Anexa 3/23/02  
Anexa 2 / Cap. 7401 / grupa 51 / 
titlul 6 / articol 02 / alin. 14 

Oraş Făget 
Extindere şi reabilitare canalizare şi 
modernizarea staţiei de epurare în 
Făget şi localităţile aparţinătoare: 
Temereşti, Băteşti, Brăneşti, 
Jupâneşti, Bichigi, Povergina, Bunea 
Mare, Colonia Mică, Beghei 

Asigurarea unui management 
eficient al apelor reziduale, pericol 
de poluare a râului Bega şi blocarea 
canalizării existente 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Sursa de finanţare nu este 
precizată. 
Potrivit prevederilor art.138 
alin.(5) din Constituţia 
Romaniei, nici o cheltuială  
bugetară nu poate fi aprobată  
fără stabilirea sursei de 
finanţare.  
Totodată, potrivit art.3 alin.(5) 
din Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006  pentru aprobarea şi 
finanţarea  programelor 
multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii si pe unităţi 
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administrativ teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 
 

319. Anexa 3/23/02  
Anexa 2 / Cap. 7401 / grupa 51 / 
titlul 6 / articol 02 / alin. 14 

Oraş Făget 
Introducere sistem apă canal şi staţie 
epurare în localităţile aparţinătoare 
Făgetului: Temereşti, Băteşti, 
Brăneşti, Jupâneşti, Bichigi, 
Povergina, Bunea Mare, Colonia 
Mică, Beghei 

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

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Sursa de finanţare nu este 
precizată. 
Potrivit prevederilor art.138 
alin.(5) din Constituţia 
Romaniei, nici o cheltuială  
bugetară nu poate fi aprobată  
fără stabilirea sursei de 
finanţare.  
 Totodată, potrivit art.3 alin.(5) 
din Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006  pentru aprobarea şi 
finanţarea  programelor 
multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
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pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 

320. Anexa 3/23/02  
Anexa 2 / Cap 7001, subcapitol 50 
/  

Comuna Margina 
Înfiinţare parcuri  

Asigurarea spaţiului verde, cu scop 
recreativ şi ecologizant, într-o zonă 
intens poluată 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Sursa de finanţare nu este 
precizată. 
Potrivit prevederilor art.138 
alin.(5) din Constituţia 
Romaniei, nici o cheltuială  
bugetară nu poate fi aprobată  
fără stabilirea sursei de 
finanţare.  
Nu există temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Totodată potrivit prevederilor 
OG nr.59/2007 privind 
instituirea  Programului naţional 
de imbunatatire a calităţii 
mediului prin realizarea de spatii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
mediu. 

321. 

Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Amenajare râu Luncavăt pentru apărarea 
împotriva inundaţiilor în localităţile: 
Vaideeni, Horezu, Măldăreşti  
2.000.000 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Lucrări începute în anul 2004 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor între 
proiectele inscrise in programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finantele publice, cu modificarile 
ulterioare. 
 

322. 

Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Amenajare râu Otăsău pentru apărarea 
împotriva inundaţiilor în localităţile 
Bărbăteşti, Pietrari, Păuşeşti Otăsău şi 
Frânceşti 3.000.000 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Lucrări începute în anul 2004 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor între 
proiectele inscrise in programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finantele publice, cu modificarile 
ulterioare. 
 

323. 

Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Amenajare râu Bistriţa  pentru apărarea 
împotriva inundaţiilor în localităţile  
Costeşti, Tomşani, Frânceşti, Băbeni  
3.000.000 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Lucrări începute în anul 2004 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor între 
proiectele inscrise in programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finantele publice, cu modificarile 
ulterioare. 
 

324. 

Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Amenajare râu Cerna  pentru apărarea 
împotriva inundaţiilor în localităţile  
Lădeşti, Fârtăţeşti 3.000.000 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Lucrări începute în anul 2004 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor între 
proiectele inscrise in programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finantele publice, cu modificarile 
ulterioare. 
 

325. 

Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Amenajare râu Lotru  pentru apărarea 
împotriva inundaţiilor în punctual 
Brădişor, Malaia, Brezoi 5.000.000 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Lucrări începute în anul 2004 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor între 
proiectele inscrise in programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finantele publice, cu modificarile 
ulterioare. 
 

326. 

Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 
 
 

Amenajare râu Topolog  pentru apărarea 
împotriva inundaţiilor în localităţile  
Milcoiu şi N. Bălcescu 5.000.000 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Lucrări începute în anul 2004 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor între 
proiectele inscrise in programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finantele publice, cu modificarile 
ulterioare. 
 

327. 

Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Amenajarea râului Olteţu pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile: Lăcusteni, Diculeşti, 
Făureşti, Laloşu; 
5.000.000 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Lucrări începute în anul 2004 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor între 
proiectele inscrise in programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finantele publice, cu modificarile 
ulterioare. 
 

328. 

Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Amenajarea râului Olăneşti pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile: Olăneşti, Păuşeşti , Vlădeşti  
5.000.000 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Lucrări începute în anul 2004 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor între 
proiectele inscrise in programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finantele publice, cu modificarile 
ulterioare. 
 

329. Anexa 3/23/02, Capitol 5001, 
grupa 20, articolul 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 150 
mii lei pentru demararea lucrărilor de 
consolidarea malurilor de râpi care 
afectează drumurile comunale din 
satele Bogheştii de Sus, Tăbuceşti şi 
Bigheşti, localitatea Bogheşti, judeţul 
Vrancea.  
 
 
 
 
Autor 
Deputat PSD+PC 
Ciprian Nica 

Un număr mare de gospodării se 
afla in pericol de prăbuşire din 
cauza faptului ca malul se erodează 
permanent. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor între 
proiectele inscrise in programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finantele publice, cu modificarile 
ulterioare. 
 

330. Anexa nr.3/23 
Obiectivul proiectului 
Construire drum comunal 

Construire drum comunal Proiect 
„DC 20 Vişeu de Jos -  Săliştea de 
Sus km 0 +000 – 10+600” 
Jud. Maramureş-200 mii lei 

Credit bugetar de 500.000 lei alocat 
în 2009 
Sursa de finanţare: Redistribuire de 
la Secretariatul General al 
Guvernului 

Propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu exista temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuilei din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
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Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului  a fost 
dimensionat în raport cu sacinile 
şi atribuţiile acestuia în 
domeniu. 

331. Anexa nr.3/23 
Obiectivul proiectului 
Canalizare 

Canalizare în comuna ARINIŞ, Jud. 
Maramureş (Program al MMP, faza 
de proiectare)-100 mii lei 

Sursa de finanţare: Redistribuire de 
la Secretariatul General al 
Guvernului.Se va modifica in mod 
corespunzător bugetul Ministerului 
Mediului si Padurilor 

Propunem resingerea 
amendamentului întrucat: 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Secretariatul 
General al Guvernului au fost 
stabilite in raport cu sarcinile ce-
i revin acestei instituţii in anul 
2010. Reducerea fondurilor 
destinate activitatii acestui 
minister pe anul 2010 ar periclita 
misiunea acesteia. 
Potrivit  art.3 alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006  pentru aprobarea şi 
finanţarea  programelor 
multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
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332. 

Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Amenajare râu Luncavăt pentru apărarea 
împotriva inundaţiilor în localităţile: 
Vaideeni, Horezu, Măldăreşti  
2.000.000 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Lucrări începute în anul 2004 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor între 
proiectele inscrise in programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finantele publice, cu modificarile 
ulterioare. 
 

333. 

Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Amenajare râu Otăsău pentru apărarea 
împotriva inundaţiilor în localităţile 
Bărbăteşti, Pietrari, Păuşeşti Otăsău şi 
Frânceşti 3.000.000 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Lucrări începute în anul 2004 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în timpul exerciţiului bugetar. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor între 
proiectele inscrise in programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finantele publice, cu modificarile 
ulterioare. 

334. 

Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Amenajare râu Bistriţa  pentru apărarea 
împotriva inundaţiilor în localităţile  
Costeşti, Tomşani, Frânceşti, Băbeni  
3.000.000 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Lucrări începute în anul 2004 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor între 
proiectele inscrise in programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finantele publice, cu modificarile 
ulterioare. 

335. Ministerul Mediului şi Pădurilor Amenajare râu Cerna  pentru apărarea Lucrări începute în anul 2004 Propunem respingerea 
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Anexa 3/23 împotriva inundaţiilor în localităţile  
Lădeşti, Fârtăţeşti 3.000.000 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor între 
proiectele inscrise in programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finantele publice, cu modificarile 
ulterioare. 

336. 

Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Amenajare râu Lotru  pentru apărarea 
împotriva inundaţiilor în punctual 
Brădişor, Malaia, Brezoi 5.000.000 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Lucrări începute în anul 2004 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor între 
proiectele inscrise in programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finantele publice, cu modificarile 
ulterioare. 

337. 

Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 
 
 

Amenajare râu Topolog  pentru apărarea 
împotriva inundaţiilor în localităţile  
Milcoiu şi N. Bălcescu 5.000.000 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Lucrări începute în anul 2004 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor între 
proiectele inscrise in programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finantele publice, cu modificarile 
ulterioare. 

338. 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Amenajarea râului Olteţu pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile: Lăcusteni, Diculeşti, 
Făureşti, Laloşu; 

Lucrări începute în anul 2004 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
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5.000.000 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor între 
proiectele inscrise in programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finantele publice, cu modificarile 
ulterioare. 

339. 

Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Amenajarea râului Olăneşti pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile: Olăneşti, Păuşeşti , Vlădeşti  
5.000.000 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Lucrări începute în anul 2004 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor între 
proiectele inscrise in programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finantele publice, cu modificarile 
ulterioare. 

340. Anexa nr.3/23, Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
anexa 3/23 cu suma de : 11.395.616 
lei 
 
 
Iniţiator: Senator PSD Alexandru 
Cordoş 
 Deputat PSD Cornel Itu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 
 -încălzire prin captare solară la 
Primărie, com. Ation, jud. Cluj 
 - valoare – 125.000 lei 
 
 -construire parc solar com. Aiton, 
jud. Cluj 
 - valoare – 100.000 lei 
 
 -înfiinţare spaţii verzi comuna 
Cămăraşu, jud. Cluj 
 - valoare – 388.671 lei 
 
 -amenajare spaţii verzi în 
localităţile Stoiana şi Tioltiu, com. 
Corneşti, jud. Cluj 
 - valoare – 54.859 lei 
 
 -înlocuirea sistemului clasic de 
încălzire şi producere a apei calde 
la sediul primăriei Corneşti, cu unul 
bazat pe tehnologia care utilizează 
energie geotermală, com. Corneşti, 
jud Cluj 
 - valoare – 33.238 lei 
 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Nu exista temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Potrivit OUG nr.196/2005 
privind Fondul pentru mediu, 
din acest fond se pot finanţa 
aceste lucrari, cu excepţia 
amenajarii de parcări, intersecţii 
şi spaţii de joacă.  
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea si controlul 
implementării acesteor proiecte 
se fac in conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicare. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 243 -

 -spaţii verzi în comuna Dăbâca, 
jud. Cluj 
 - valoare – 841. 540 lei 
 
 -înlocuirea sau completarea 
sistemelor clasice de încălzire cu 
sisteme care utilizează energie 
solară, energie geotermală şi 
energie eoliană sau alte sisteme 
care conduc la îmbunătăţirea 
calităţii aerului, apei şi solului, 
com. Dăbâca, jud. Cluj 
  - valoare – 168.308 lei 
 
 -canalizare şi staţie de epurare 
com. Fizeşu Gherlii, jud. Cluj 
 - valoare – 3.134.000 lei 
 
 -înlocuirea şi completarea 
sistemeor de încălzire, com. Fizeşu 
Gherlii, jud. Cluj 
 - valoare – 500.000 lei 
 
 -amenajare parcări, intersecţii şi 
spaţii de joacă, com. Tritenii de Jos, 
jud. Cluj 
 - valoare – 550.000 lei 
 
 -amenajare spaţii verzi şi locuri de 
joacă pentru copii com. Viişoara, 
jud. Cluj 
 - valoare – 5.000.000 lei 
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 -amenajare dig râul Arieş, com. 
Viişoara, jud. Cluj  
 - valoare -  500.000 lei 
 
 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor  

341. Anexa nr. 3/23/02 
Cap.5001 gr.51 art.02 alin 14 pg3 
 
 

Propunere: 

Amenajări spații verzi în comuna 

Gâdinți, judeţul Neamţ 

 
 
Suma 400.000 RON 
 
Autori: 
senator PSD+PC IOAN CHELARU 
 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2010 ar 
periclita activitatea acestei 
instituţii. 
Nu exista temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Potrivit OUG nr.59/2007 prividn 
instituirea Programului  naţional 
de îmbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spatii 
verzi în localităţi, aceste proiecte 
se finanţează din Fondul pentru 
Mediu. Proiectele selecţionate si 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotarare 
a Guvernului. 

342. Anexa  nr 3/27,  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Finalizarea Lucrărilor la Barajul 
Mihăileni de pe Crişul Alb   jud 

- Lucrările sunt aproape de 
finalizare. 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Hunedoara. 
 
Valoare 2000.000  mii lei 
  
 Autor: Avram Crăciun,  
             Senatori  PSD 

Sunt necesare lucrări la 
coronamentul barajului şi la ecluza 
principală. 
De asemenea sunt necesare sume 
de bani pentru despăgbrea 
propietarilor care au terenuri 
agricole în cuva barajulu şi n-au 
fost despăgubiţi. 
De asemenea lucrările trebuie 
terminate, având în vedere faptul că 
inundaţiile sunt tot mai dese, şi 
localităţile sunt primele care 
suportă efectele acestor lucrări 
ultraîntârziate. 
Din cauza acestui baraj nefinalizat 
nu se pot termia lucrările nici pe 
Drumul Naţional 74 Deva- Brad –
Mihăileni-Abrud. 
Sursa: Ministerul Mediului şi 
Pădurilor 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor între 
proiectele inscrise in programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr.500/2002 privind 
finantele publice, cu modificarile 
ulterioare. 
Sursa de finantare nu este clară 
nu se precizeazăclar 
capitolul/titlul/articolul/alinetul 
unde trebuie operată diminuarea 
în bugetul Ministerului Mediului 
şi Pădurilor. 

343. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei necesară cofinanţării 
următorului obiectiv de investiţii, 
realizat în colaborare cu consiliul 
Judeţean Iaşi şi Ministerul Mediului : 

 
""Controlul integrat al poluarii cu 
nutrienti,  comuna Mironeasa, jud. 
Iaşi” 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  

Obiectivul derulării acestui proiect 
îl reprezintă protejarea mediului 
înconjurător prin realizarea 
controlului integrat al poulării pe 
suprafaţa administrativă a comunei. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în bugetul  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu este clară 
nu se precizeazăclar 
capitolul/titlul/articolul/alinetul 
unde trebuie operată diminuarea 
în bugetul Ministerului  
Mediului şi Pădurilor. 
Potrivit  art.3 alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006  pentru aprobarea şi 
finanţarea  programelor 
multianuale prioritare de mediu 
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Partidului Naţional Liberal 
 

şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 

344. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 250 
mii lei pentru realizarea "Programul 
de inlocuire sau de completare a 
sistemelor clasice de incalzire cu 
sisteme care utilizeaza energie 
solara, energie geotermala si energie 
eoliana ori alte sisteme care conduc 
la imbunatatirea calitatii aerului, apei 
si solului". (Casa Verde), comuna 
Aroneanu, jud. Iaşi. 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Suma solicitată reprezintă necesarul 
pentru cofinanţarea proiectului. 
 
Prin intermediul acestui program se 
realizează protejarea mediului 
înconjurător datorită înlocuirii 
sistemelor clasice de încălzire. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa nu este clară . 
Nu există temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Potrivit OUG nr.196/2005 
privind Fondul pentru mediu, 
din acest fond se pot finanţa 
aceste lucrari,. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea si controlul 
implementării acesteor proiecte 
se fac in conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 

345. Ministerul Mediului şi Pădurilor Se propune alocarea sumei de 260 Realizarea obiectivului este Propunem respingerea 
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Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

mii lei pentru amenajare unui parc în 
sat Sorogari, comuna Aroneanu, jud. 
Iaşi 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 
 

necesară pentru petrecerea timpului 
liber si recreerea intr-un spatiu 
curat cu spatii verzi, pe o suprafata 
cat mai mare si pentru 
imbunatatirea factorilor de mediu 
din localitate. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Nu există temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului  naţional 
de îmbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spatii 
verzi în localităţi, aceste proiecte 
se finanţează din Fondul pentru 
Mediu. Proiectele selecţionate si 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotarare 
a Guvernului. 

346. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
Poziţia 31, jud. Prahova 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Regularizări 
cursuri de apă Râul Provita si 
Prahova”, com. Măgureni, cu suma 
de 4200 mii lei. 
Autori:  
 
Deputat PNL: Graţiela Gavrilescu 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii comunei. 

Propunem resingerea 
amendamentului întrucat: 
Nu se precizează capitolul, titlul, 
aricolul ce urmează a fi 
diminuat. 
Potrivit  art.3 alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006  pentru aprobarea şi 
finanţarea  programelor 
multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
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autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 

347. Anexa 3/23/02 
Titlul VI 
Art.02, Alin 14 
Programe multianuale de mediu si 
gospodarirea apelor 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Amenajări 
alunecari de teren în satele Măgureni, 
Lunca Prahovei, Cocorăstii Caplii, 
com. Măgureni, cu 4200 mii lei 
 
Autor:  
Deputat PNL: Graţiela Gavrilescu 
 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii comunei  
Sursa de finantare: 
Bugetul alocat ministerului 

Propunem resingerea 
amendamentului întrucat: 
Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrari din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Sursa de finanţare nu este 
concretă respectiv nu se 
precizează 
capitolul/articolul/alinetul de 
unde trebuie operata modificarea 
in bugetul Ministerul Mediului 
şi Pădurilor. 
 

348. HG nr 1517, publicată în 
Monitorul Oficial nr 863 din 10 
Decembrie 2009, poziţia 94 
 
Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 12.000 mii lei 

 proiectul de" Alimentare cu 
apa si canalizare menajeră in 
sistem centralizat in comuna 
Viseu de Jos, jud 
.Maramureş". 

Aceasta investitie este de o 
importanta majora pt Viseu de Jos. 

Propunem resingerea 
amendamentului întrucat: 
Potrivit art.138 alin.(5)  din 
Constituţia Romaniei, 
republicată nicio cheltuială nu 
poate fi  aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare. 
Potrivit  art.3 alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006  pentru aprobarea şi 
finanţarea  programelor 
multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, 
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cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 

349. Anexa 3/23/02/ 5001/grupa 
20/art.18 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 16.382 mii lei pentru pentru 
întreţinerea cabalinelor  din care  
-11.382  mii lei pentru categoria 
Herghelia Naţională 
-5.000 mii lei pentru cai rasă sector 
privat 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 

 

Din proiectele de bugete depuse la 
parlament în niciunul din proiectele 
bugetelor celor două ministere 
(MADR şi MMP) nu se regăsesc 
prevăzute sume pentru alocaţiile 
zilnice de la bugetul de stat pentru 
întreţinere cabalinelor din categoria 
Herghelia Naţională. / 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
 

350. Anexa nr. 3 / 23 / 02 /7400/85 Se propune suplimentarea cu suma 
de de 30 mii lei pentru recuperare 
subvenţii -  Staţiunea de Cercetare 
Dezvoltare pentru Creşterea 
Animalelor de Blană Tg. Mureş din 
cadrul RNP – Romsilva 
 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 

RNP – Romsilva nu a primit 
subvenţiile pentru întreţinerea celor 
650 animale de blană din fondul 
genetic de la Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale, suma prevăzută 
ca subvenţii de la bugetul de stat 
pentru 2009 / 
Fondul de rezerva la dispozitia 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
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Guvernului urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
 

351. Anexa 3/23/28 CAPITOL 74  
PROTECTIA MEDIULUI 
Anexa 3/23/28 COD OBIECTIV 
850 
Perimetre de ameliorare in fond 
funciar si forestier in silvicultura 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 30.000 mii lei  pentru lucrări de 
reconstrucţie ecologică  
 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 

Împăduriri pe terenuri degradate, 
inapte folosinţelor agricole / 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Obiectivul  „Perimetre de 
ameliorare in fond forestier in 
silvicultura” se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

352. Anexa 3/23/28 CAPITOL 74   
PROTECTIA MEDIULUI 
7406 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 73.000 mii lei din credite externe 
pentru reabilitare 467 km drumuri 
forestiere 81,48 km albie torenţială 
corectată 
 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 

 

Pentru reabilitări şi construcţii de 
drumuri forestiere necesare 
accesibilizării masei lemnoase, 
precum şi pentru lucrări de 
corectare a torenţilor în vederea 
apărării drumurilor forestiere şi 
aşezămintelor sociale./ 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Potrivit OUG nr.64/2007 privind 
datoria publica, Guvernul este 
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autorizat sa angajeze credite 
externe numai pentru finantarea 
deficitului bugetar. 
Drumurile forestiere sunt 
cuprinse in pozitie globala si se 
detaliaza separat de ordonatorul 
principal de credite. 

353. Anexa 3/23/28 CAPITOL 74  
PROTECTIA MEDIULUI 
74017101 Active fixe 

Se propune suplimentarea cu suma 
de52.000 mii lei din alocaţii bugetare 
162 km drumuri forestiere 
 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 
 

 

Pentru reabilitări şi construcţii de 
drumuri forestiere necesare 
accesibilizării masei lemnoase, 
precum şi pentru lucrări de 
corectare a torenţilor în vederea 
apărării drumurilor forestiere şi 
aşezămintelor sociale./ 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Drumurile forestiere sunt 
cuprinse in pozitie globala si se 
detaliaza separat de ordonatorul 
principal de credite. 
 

354. Anexa 3/23/28 CAPITOL 74   
PROTECTIA MEDIULUI 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 2.640 mii lei reprezentând 
cofinanţarea proiectului privind 
monitorizarea pădurilor (FUTMON) 
ce se derulează în perioada 2009-
2010 în cadrul programului LIFE+ al 
Comisiei Europene 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 
 

MAPDR s-a angajat faţă de 
Consiliul Europei odată cu lansarea  
în competiţie a acestei acţiuni./ 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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in timpul exerciţiului bugetar. 
355. Anexa 3/23/28 CAPITOL 74   

PROTECTIA MEDIULUI 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 23.500 mii lei  pentru acordarea 
de compensaţii proprietarilor de 
păduri în arii naturale protejate 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 

 

Acordarea compensaţiilor este 
esenţială pentru reducerea 
conflictelor cu proprietarii de 
terenuri din arii protejate şi pentru 
menţinerea stării de conservare 
favorabilă a habitatelor/ 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar 

356. Anexa 3/23/28 CAPITOL 74   
PROTECTIA MEDIULUI 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 10.000 mii lei necesari pentru 
îmbunătăţirea managementului 
ariilor naturale protejate  
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
 
Vasile Berci, deputat PNL 

 

Dotarea cu echipamente specifice, 
realizarea de studii de cercetare 
privind specii şi habitate din ariile 
naturale protejate, susţinerea de 
activităţi recurente de monitorizare 
a elementelor capitalului natural/ 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finantează si administrarea 
ariilor naturale protejate. 

357. Anexa 3/23/02/ capitol 5001 
 Grupa 55 Art.01 Al.6 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 3.000 mii lei pentru decontarea 
serviciilor privind paza şi protecţia 
gratuită a pădurilor puse în posesie 
pentru o perioadă de maxim 180 de 

RNP-ROMSILVA asigură plata 
serviciilor privind paza şi protecţia 
gratuită a pădurilor puse în posesie 
pentru o perioadă de maxim 180 de 
zile de la data predării către 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
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zile de la data predării către 
proprietari 
 
 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 
 

 

proprietari în conformitate cu 
Ordinului Ministrului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 
454/06.07.2006/ Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 

358. Anexa 3/23/02/ 5001/grupa 
20/art.18 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 16.382 mii lei pentru pentru 
întreţinerea cabalinelor  din care  
-11.382  mii lei pentru categoria 
Herghelia Naţională 
-5.000 mii lei pentru cai rasă sector 
privat 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 

 

Din proiectele de bugete depuse la 
parlament în niciunul din proiectele 
bugetelor celor două ministere 
(MADR şi MMP) nu se regăsesc 
prevăzute sume pentru alocaţiile 
zilnice de la bugetul de stat pentru 
întreţinere cabalinelor din categoria 
Herghelia Naţională. / 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul exercitiului bugetar. 

359. Anexa nr. 3 / 23 / 02 /7400/85 Se propune suplimentarea cu suma 
de de 30 mii lei pentru recuperare 
subvenţii -  Staţiunea de Cercetare 
Dezvoltare pentru Creşterea 
Animalelor de Blană Tg. Mureş din 
cadrul RNP – Romsilva 
 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 
 

 

RNP – Romsilva nu a primit 
subvenţiile pentru întreţinerea celor 
650 animale de blană din fondul 
genetic de la Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale, suma prevăzută 
ca subvenţii de la bugetul de stat 
pentru 2009 / 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul exercitiului bugetar. 

360. Anexa 3/23/28 CAPITOL 74  
PROTECTIA MEDIULUI 
Anexa 3/23/28 COD OBIECTIV 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 30.000 mii lei  pentru lucrări de 
reconstrucţie ecologică  

Împăduriri pe terenuri degradate, 
inapte folosinţelor agricole / 
Fondul de rezerva la dispozitia 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
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850 
Perimetre de ameliorare in fond 
funciar si forestier in silvicultura 

 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 

Vasile Berci, deputat PNL 

Guvernului privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul exercitiului bugetar. 

361. Anexa 3/23/28 CAPITOL 74   
PROTECTIA MEDIULUI 
7406 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 73.000 mii lei din credite externe 
pentru reabilitare 467 km drumuri 
forestiere 81,48 km albie torenţială 
corectată 
 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 

 

Pentru reabilitări şi construcţii de 
drumuri forestiere necesare 
accesibilizării masei lemnoase, 
precum şi pentru lucrări de 
corectare a torenţilor în vederea 
apărării drumurilor forestiere şi 
aşezămintelor sociale./ 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul exercitiului bugetar 

362. Anexa 3/23/28 CAPITOL 74  
PROTECTIA MEDIULUI 
74017101 Active fixe 

Se propune suplimentarea cu suma 
de52.000 mii lei din alocaţii bugetare 
162 km drumuri forestiere 
 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 
 

 

Pentru reabilitări şi construcţii de 
drumuri forestiere necesare 
accesibilizării masei lemnoase, 
precum şi pentru lucrări de 
corectare a torenţilor în vederea 
apărării drumurilor forestiere şi 
aşezămintelor sociale./ 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul exercitiului bugetar. 

363. Anexa 3/23/28 CAPITOL 74   
PROTECTIA MEDIULUI 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 2.640 mii lei reprezentând 
cofinanţarea proiectului privind 

MAPDR s-a angajat faţă de 
Consiliul Europei odată cu lansarea  
în competiţie a acestei acţiuni./ 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
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monitorizarea pădurilor (FUTMON) 
ce se derulează în perioada 2009-
2010 în cadrul programului LIFE+ al 
Comisiei Europene 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 
 

Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul exercitiului bugetar. 

364. Anexa 3/23/28 CAPITOL 74   
PROTECTIA MEDIULUI 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 23.500 mii lei  pentru acordarea 
de compensaţii proprietarilor de 
păduri în arii naturale protejate 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 

 

Acordarea compensaţiilor este 
esenţială pentru reducerea 
conflictelor cu proprietarii de 
terenuri din arii protejate şi pentru 
menţinerea stării de conservare 
favorabilă a habitatelor/ 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul exercitiului bugetar 

365. Anexa 3/23/28 CAPITOL 74   
PROTECTIA MEDIULUI 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 10.000 mii lei necesari pentru 
îmbunătăţirea managementului 
ariilor naturale protejate  
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
 
Vasile Berci, deputat PNL 

 

Dotarea cu echipamente specifice, 
realizarea de studii de cercetare 
privind specii şi habitate din ariile 
naturale protejate, susţinerea de 
activităţi recurente de monitorizare 
a elementelor capitalului natural/ 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul exercitiului bugetar. 

366. Anexa 3/23/02/ capitol 5001 
 Grupa 55 Art.01 Al.6 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 3.000 mii lei pentru decontarea 
serviciilor privind paza şi protecţia 

RNP-ROMSILVA asigură plata 
serviciilor privind paza şi protecţia 
gratuită a pădurilor puse în posesie 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
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gratuită a pădurilor puse în posesie 
pentru o perioadă de maxim 180 de 
zile de la data predării către 
proprietari 
 
 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 
 

 

pentru o perioadă de maxim 180 de 
zile de la data predării către 
proprietari în conformitate cu 
Ordinului Ministrului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 
454/06.07.2006/ Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 

privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul exercitiului bugetar. 

367. Anexa 3/23/02/ 5001/grupa 
20/art.18 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 16.382 mii lei pentru pentru 
întreţinerea cabalinelor  din care  
-11.382  mii lei pentru categoria 
Herghelia Naţională 
-5.000 mii lei pentru cai rasă sector 
privat 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 

 

Din proiectele de bugete depuse la 
parlament în niciunul din proiectele 
bugetelor celor două ministere 
(MADR şi MMP) nu se regăsesc 
prevăzute sume pentru alocaţiile 
zilnice de la bugetul de stat pentru 
întreţinere cabalinelor din categoria 
Herghelia Naţională. / 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare,  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
neprevazute sau urgente apărute 
in timpul exercitiului bugetar 

368. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
Poziţia 31, jud. Prahova 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Amenajări 
alunecari de teren în satele Măgureni, 
Lunca Prahovei, Cocorăstii Caplii, 
com. Măgureni, cu 4200 mii lei 
 
Autor:  
Deputat PNL: Graţiela Gavrilescu 
 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii comunei  
Sursa de finantare: 
Bugetul alocat ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară 
intrucat nu se precizează, 
capitolul, titlul, alineatul care se 
doreşte a fi diminuat. 
Din bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor titlul 
„Transferuri intre unităţi ale 
administraţiei  publice”, alin. 
„Programe multianuale de mediu 
şi gospodărire a apelor nu se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 257 -

finanţează lucrari  privind  
alunecările de terenuri.  
 

369. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
Poziţia 31, jud. Prahova 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Regularizări 
cursuri de apă Râul Provita si 
Prahova”, com. Măgureni, cu suma 
de 4200 mii lei. 
Autor: Deputat PNL Graţiela 
Gavrilescu 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii comunei 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

370. Anexa 3/23/28 CAPITOL 74   
PROTECTIA MEDIULUI 
7406 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 73.000 mii lei din credite externe 
pentru reabilitare 467 km drumuri 
forestiere 81,48 km albie torenţială 
corectată 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 

 

Pentru reabilitări şi construcţii de 
drumuri forestiere necesare 
accesibilizării masei lemnoase, 
precum şi pentru lucrări de 
corectare a torenţilor în vederea 
apărării drumurilor forestiere şi 
aşezămintelor sociale. 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Potrivit OUG nr.64/2007 privind 
datoria publica, Guvernul este 
autorizat sa angajeze credite 
externe numai pentru finantarea 
deficitului bugetar. 
Drumurile forestiere sunt 
cuprinse in pozitie globala si se 
detaliaza separat de ordonatorul 
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principal de credite. 
371. Anexa 3/23/28 CAPITOL 74  

PROTECTIA MEDIULUI 
74017101 Active fixe 

Se propune suplimentarea cu suma 
de52.000 mii lei din alocaţii bugetare 
162 km drumuri forestiere 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 
 

 

Pentru reabilitări şi construcţii de 
drumuri forestiere necesare 
accesibilizării masei lemnoase, 
precum şi pentru lucrări de 
corectare a torenţilor în vederea 
apărării drumurilor forestiere şi 
aşezămintelor sociale. 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Drumurile forestiere sunt 
cuprinse in pozitie globala si se 
detaliaza separat de ordonatorul 
principal de credite. 
 

372. Anexa 3/23/28 CAPITOL 74   
PROTECTIA MEDIULUI 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 2.640 mii lei reprezentând 
cofinanţarea proiectului privind 
monitorizarea pădurilor (FUTMON) 
ce se derulează în perioada 2009-
2010 în cadrul programului LIFE+ al 
Comisiei Europene 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 
 

MAPDR s-a angajat faţă de 
Consiliul Europei odată cu lansarea  
în competiţie a acestei acţiuni./ 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar 

373. Anexa 3/23/28 CAPITOL 74   
PROTECTIA MEDIULUI 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 23.500 mii lei  pentru acordarea 
de compensaţii proprietarilor de 
păduri în arii naturale protejate 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 

Acordarea compensaţiilor este 
esenţială pentru reducerea 
conflictelor cu proprietarii de 
terenuri din arii protejate şi pentru 
menţinerea stării de conservare 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
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Vasile Berci, deputat PNL 
 

favorabilă a habitatelor/ 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 

374. Anexa 3/23/28 CAPITOL 74   
PROTECTIA MEDIULUI 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 10.000 mii lei necesari pentru 
îmbunătăţirea managementului 
ariilor naturale protejate  
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 

 

Dotarea cu echipamente specifice, 
realizarea de studii de cercetare 
privind specii şi habitate din ariile 
naturale protejate, susţinerea de 
activităţi recurente de monitorizare 
a elementelor capitalului natural/ 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finantează si administrarea 
ariilor naturale protejate. 

375. Anexa 3/23/02/ capitol 5001 
 Grupa 55 Art.01 Al.6 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 3.000 mii lei pentru decontarea 
serviciilor privind paza şi protecţia 
gratuită a pădurilor puse în posesie 
pentru o perioadă de maxim 180 de 
zile de la data predării către 
proprietari 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL  
Vasile Berci, deputat PNL 

 
 

RNP-ROMSILVA asigură plata 
serviciilor privind paza şi protecţia 
gratuită a pădurilor puse în posesie 
pentru o perioadă de maxim 180 de 
zile de la data predării către 
proprietari în conformitate cu 
Ordinului Ministrului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 
454/06.07.2006/ Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
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376. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14  
Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
Poziţia 12, jud. Calarasi 
 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „Realizare zona verde sat 
Nicolae Balcescu „ jud Calarasi , 
comuna Nicolae Balcescu cu suma 
de 343 mii lei  
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Pentru alinierea la normele Uniunii 
Europene in ceea ce priveste media 
de spatiu verde pe cap de 
locuitor.Sursa de finanţare: Fonduri 
de rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestei cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului  
si Pădurilor. 
Totodata potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spaţii verzi în 
localităţi aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării  
acestora se aproba prin hotărâre 
a Guvernului. 

377. Anexa 3/ 23/ Capitol 7401/ 
Subcapitol 03/ Grupa 71/ Titlul 
XII/ Articol 01/ Alineat 01 

Statie de epurare Hateg, judeţul 
Hunedoara 
 in suma de 1.100 mii lei 
 
Initiatori deputat Ioan Timis, PNL, 
deputat Eugen Nicolăescu, PNL, 
Grupurile parlamentare ale PNL 

Necesitatea construirii unei statii de 
epurare care va reduce semnificativ 
poluarea bazinului hidrografic al 
zonei. 
Sursa de finantare: Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Grupa 20, Titlul II, Articol 30, 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
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Alineat 30 acestei instituţii ce-i revin in 
anul 2010. Reducerea fondurilor 
destinate activitatii acestui 
minister pe anul 2010 ar periclita 
misiunea acesteia. 
Potrivit OG nr.40/2006 privind 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multinauale 
prioritare  de mediu şi 
gospodărire a apelor, cuantumul 
finanţării de la bugetul de stat pe 
proiecte de investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile adminsitraţiei publice 
locale. 
Totodată potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finantează lucrarile privind 
protecţia resurselor de apă, statii 
de epurare pentru comunitati 
locale.  
 

378. Anexa 3/ 23/ Capitol 7401/ 
Subcapitol 03/ Grupa 71/ Titlul 
XII/ Articol 01/ Alineat 01 

TVA statie de sortare deseuri Haţeg, 
judeţul Hunedoara 
in suma de 800 mii lei 
 
Initiatori deputat Ioan Timis, PNL, 

Suma necesara pentru punerea in 
functiune a singurei statii de sortare 
din zona, care va asigura reciclarea 
la standard europene a deseurilor 
menajere. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
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deputat Eugen Nicolăescu, PNL, 
Grupurile parlamentare ale PNL 

Sursa de finantare: Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Grupa 20, Titlul II, Articol 30, 
Alineat 30 

Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii ce-i revin in 
anul 2010. Reducerea fondurilor 
destinate activitatii acestui 
minister pe anul 2010 ar periclita 
misiunea acesteia. 
Totodată potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finantează lucrarile privind 
gestionarea deşeurilor. 
 

379. Anexa 3/ 23/ Capitol 7401/ 
Subcapitol 03/ Grupa 51/ Titlul 
VI/ Articol 02/ Alineat 14 

Canalizare si alimentare cu apa in 
localitatea Silvasu de Sus, judetul 
Hunedoara HG nr. 1517/ 02.12.2009 
in suma de 1.200 mii lei 
 
Initiatori deputat Ioan Timis, PNL, 
deputat Eugen Nicolăescu, PNL, 
Grupurile parlamentare ale PNL 

Singurul sat arondat orasului Hateg 
care nu dispune de  retele de 
canalizare si alimentare cu apa, 
proiectul fiind castigat in anul 
2009. 
Sursa de finantare: Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Grupa 20, Titlul II, Articol 30, 
Alineat 30 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii ce-i revin in 
anul 2010. Reducerea fondurilor 
destinate activitatii acestui 
minister pe anul 2010 ar periclita 
misiunea acesteia. 
Prin bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor,  potrivit 
art.2 din OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor se 
finantează şi reabilitarea şi 
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extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
 

380. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23, 02, Titlul C, art 02, 
alin 14 
Programe multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 150 
mii lei pentru comuna Năsturelu, 
judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "alimentare cu 
apă şi canalizare " 
 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 

381. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23, 02, Titlul C, art 02, 
alin 14 
Programe multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru comuna Dobreşti, 
judeţul Argeş, în vederea realizării 
obiectivului în continuare 
"canalizare, staţie epurare şi ape 
uzate menajere în satul Fureşti, 85%" 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
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Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor 

Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 

382. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23, 02, Titlul C, art 02, 
alin 14 
Programe multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 
4564,264 mii lei pentru comuna 
Drăganu, judeţul Argeş, în vederea 
realizării obiectivului în continuare 
"canalizare, staţie epurare şi ape 
uzate menajere, în localitatea 
Drăganu, 85% execuţie" 
 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
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bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 

383. Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art.02/alin.14 – Programe 
multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor   

Se propune alocarea sumei de 42 mii 
lei pentru „Studii de fezabilitate şi 
proiectare modernizare parc 
comunal”, comuna Dumbrăveni, jud. 
Suceava 
 
Senator Varujan Vosganian 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati, aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării 
acestora se aproba prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

384. Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Se propune alocarea sumei de 65 mii 
lei pentru „Lucrări privind defrişarea 

Lucrări pentru amenajarea şi 
modernizarea parcului comunal  

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
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Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art.02/alin.14 – Programe 
multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor   

de copaci în parcul comunal”, 
comuna Dumbrăveni, jud. Suceava 
 
Senator Varujan Vosganian 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
 

385. Ministerul Mediul şi Pădurilor  
Anexa 3/23/02 Titlul 6 art. 02 alin 

14 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 100 mii lei pentru 
amenajare parc comunal în 
localitatea Rădoieşti 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Asigurarea unor condiţii decente de 
viaţă pentru locuitorii din zonă 
Sursa de finanţare:  
Alocare din suma prevăzută 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Totodată, potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati, aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării 
acestora se aproba prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

386. Ministerul Mediul şi Pădurilor  
Anexa 3/23/02 Titlul 6 art. 02 alin 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 

Asigurarea unor condiţii decente de 
viaţă pentru locuitorii din zonă 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
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14 Alocarea sumei de 106 mii lei pentru 
parc comunal şi amenajare spaţii 
verzi în localitatea Vârtoapele 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare:  
Alocare din suma prevăzută 

Sursa de finanţare nu este clară 
intrucat nu se precizează 
capitolul, titlul, alineatul care se 
doreste a fi diminuat.. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 

387. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23, 02, Titlul C, art 02, 
alin 14 
Programe multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 16000 
mii lei pentru comuna Conţeşti, 
judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "alimentare cu 
apă şi canalizare " 
 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară 
intrucat nu se precizează 
capitolul, titlul, alineatul care se 
doreste a fi diminuat.. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
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Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 

388. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23, 02, Titlul C, art 02, 
alin 14 
Programe multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru comuna Călmăţuiu de 
Sus, judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "alimentare cu 
apă şi canalizare, alimentare gaze " 
 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară 
intrucat nu se precizează 
capitolul, titlul, alineatul care se 
doreste a fi diminuat.. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
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autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. In ce priveşte alimentarea 
cu gaze, nu există bază legală 
pentru finanţarea acestor lucrari 
din bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor. 

389. Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Anexa 3/23/02 Titlul 6, Art. 02, 

alin 14 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 300 mii lei pentru 
înfiinţare puncte de colectare 
ecologice, sistem de colectare a 
gunoaielor menajere in localitatea 
Mereni, judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea unei calităţi mai 
bune a vieţii locuitorilor  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 

Propunem respeingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
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autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale.  
Totodată potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finantează lucrarile privind 
gestionarea deşeurilor 

390. Ministerul Mediul şi Pădurilor  
Anexa 3/23/02 Titlul 6 art. 02 alin 

14 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 350 mii lei pentru 
înfiinţare parc comunal in localitatea 
Mereni, judeţul Teleormani 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Asigurarea unor condiţii decente de 
viaţă pentru locuitorii din zonă 
Sursa de finanţare:  
Alocare din suma prevăzută 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati, aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării 
acestora se aproba prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

391. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23, 02, Titlul C, art 02, 

Se propune alocarea sumei de 3060 
mii lei pentru comuna Botoroaga, 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
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alin 14 
Programe multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor 

judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "Sistem 
centralizat de alimentare cu apă 
potabilă şi canalizare ape uzate 
menajere în satele Bortoroaga şi 
Valea Cireşului conform HG nr 
1517/10.12.2009 rivind stabilirea 
unor măsuri pt realizarea 
programelor multinaţionale prioritare 
de mediu şi gospodărire a apelor" 
 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor 

Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. In ce priveşte alimentarea 
cu gaze, nu există bază legală 
pentru finanţarea acestor lucrari 
din bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor. 

392. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea  sumei de 
250.000 lei pentru refacerea rigolelor 
de colectare a apelor pluviale pe o 
lungime de 2 km în comuna Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. 
 
 

Pentru evitarea inundatiilor care ar 
putea avea consecinte grave asupra 
intregii comunitati. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 

Se propune respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Nu exista temei legal pentru 
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Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

suma prevazută în buget finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
 

393. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea  sumei de 
300.000 lei pentru salubrizarea gropii 
de gunoi, în Municipiul Feteşti, 
judeţul Ialomiţa. 
 
 
 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Conform normelor UE in vigoare 
există obligativitatea  sa  fie 
executată aceasta lucrare . 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Propunem respeingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finantează lucrarile privind 
gestionarea deşeurilor. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi sistemele integrate 
de management al deşeurilor..  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
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autorităţile administratiei publice 
locale. 

394. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea  sumei de 
250.000 lei pentru reabilitarea şi 
extinderea parcului public, în 
Municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa. 
 
 
 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Spatiul nu este adecvat, la condiţii 
europene de siguranţă şi confort, 
pentru activităţi de recreere ale 
copiilor 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Totodată, potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati, aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării 
acestora se aproba prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

395. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea  sumei de 
110.000 lei pentru reabilitare  si 
extindere parc central în comuna 
Facăeni, judeţul Ialomiţa. 
 
 
 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru petrecearea timpului liber si 
recreerea intr-un spatiu curat cu 
spatii verzi, pe o suprafata cat mai 
mare si pentru imbunatatirea 
factorilor de mediu din localitate. 
 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Totodată, potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati, aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
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mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării 
acestora se aproba prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

396. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea  sumei de 
831.785 lei pentru reabilitare parc 
comunal suprafaţa 8000 mp – proiect 
în derulare, în comuna Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. 
 
 
 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru petrecearea timpului liber si 
recreerea intr-un spatiu curat cu 
spatii verzi, pe o suprafata cat mai 
mare si pentru imbunatatirea 
factorilor de mediu din localitate. 
 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Totodată, potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati, aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării 
acestora se aproba prin hotărâre 
a Guvernului. 

397. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea  sumei de 10 
miliarde pentru canalizare în comuna 
Gura Ialomiţei, judeţul Ialomiţa. 
 
 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare în comună. 
 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
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 finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 

398. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea  sumei de 
200.000 lei pentru platforma 
ecologica pentru gunoaie, în comuna 
Grindu, judeţul Ialomiţa. 
 
 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a fi în concordanţă cu 
normele UE. 
 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Propunem  respingerea 
amendamentului,  întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi sistemele integrate 
de management al deseurilor.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
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baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 
 

399. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea  sumei de 
50.000 lei pentru achiziţionare 
containere pentru gunoaie în comuna 
Grindu, judeţul Ialomiţa. 
 
 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a fi în concordanţă cu 
normele UE. Cele existente sunt 
deteriorate. 
 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Propunem  respingerea 
amendamentului,  întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi sistemele integrate 
de management al deseurilor.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 
Totodată potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finantează lucrarile privind 
gestionarea deşeurilor. 

400. Anexa 3/23 * Se propune  alocarea de către Program menit să scadă nivelul Propunem respeingerea 
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Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Art. 02, alin.  14 – Programul 
multianual de mediu şi 
gospodărire a apelor 
 
 
 

Ministerul Mediului şi Pădurilor, 
pentru oraşul Făurei, jud. Brăila  a 
sumei de 60 mii lei,  pentru 
finanţarea Programului„Un mediu 
protejat – o viaţă mai bună”; 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

poluării, să  asigure o imbunatatire 
a calitatii apei si aerului. 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului  
 
 
 

amendamentui, întrucăt: 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 

401. Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Art. 02, alin.  14 – Programul 
multianual de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Se propune  alocarea din sumele 
prevăzute de către Ministerul 
Mediului şi Pădurilor, pentru 
Program multiannual de mediu şi 
gospodărirea apelor, pentru 
următorul obiectiv de investiţii: 
*Lucrări de modernizare parc 
comunal, comuna Mircea Vodă, Jud. 
Brăila, cu suma de 350 mii lei; 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru alinierea la normele Uniunii 
Europene în ceea ce priveşte  media 
de spaţiu verde pe cap de locuitor.  
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului  

 
 

Propunem respeingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
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prin realizarea de spatii verzi in 
localitati, aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării 
acestora se aproba prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

402. Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Art. 02, alin.  14 – Programul 
multianual de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Se propune  alocarea din sumele 
prevăzute de către Ministerul 
Mediului şi Pădurilor, pentru 
Program multiannual de mediu şi 
gospodărirea apelor, pentru 
următorul obiectiv de investiţii: 
 
Amenajarea parc de agrement în Sat 
Muchea, Comuna Siliştea,  Jud. 
Brăila cu suma de 330 mii lei ; 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru alinierea la normele Uniunii 
Europene în ceea ce priveşte  media 
de spaţiu verde pe cap de locuitor.  
 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului  

 

Propunem respeingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati, aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării 
acestora se aproba prin hotărâre 
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a Guvernului. 
 

403. Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Art. 02, alin.  14 – Programul 
multianual de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Se propune  alocarea din sumele 
prevăzute de către Ministerul 
Mediului şi Pădurilor, pentru 
Program multiannual de mediu şi 
gospodărirea apelor, pentru 
următorul obiectiv de investiţii: 
Înfiinţarea unui parc de agrement în 
oraşul Făurei, jud. Brăila cu suma de 
25 mii lei 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru alinierea la normele Uniunii 
Europene în ceea ce priveşte  media 
de spaţiu verde pe cap de locuitor.  
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului  

 

Propunem respeingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati, aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării 
acestora se aproba prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

404. Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Art. 02, alin.  14 – Programul 
multianual de mediu şi 

Se propune  alocarea din sumele 
prevăzute de către Ministerul 
Mediului şi Pădurilor, pentru 
Program multiannual de mediu şi 

Pentru alinierea la normele Uniunii 
Europene în ceea ce priveşte  media 
de spaţiu verde pe cap de locuitor.  
 

Propunem respeingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
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gospodărire a apelor gospodărirea apelor, pentru 
următorul obiectiv de investiţii: 
* Amenajarea parc de agrement în 
Sat Cotu Lung, Comuna Siliştea,  
Jud. Brăila cu suma de 330 mii lei  
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului  

 

modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati, aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării 
acestora se aproba prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

405. Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Art. 02, alin.  14 – Programul 
multianual de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Se propune  alocarea din sumele 
prevăzute de către Ministerul 
Mediului şi Pădurilor, pentru 
Program multianual de mediu şi 
gospodărirea apelor, pentru 
următorul obiectiv de investiţii: 
Amenajarea parcuri de agrement în 
Comuna Siliştea,  Jud. Brăila cu 
suma de 350 mii lei 
 

Pentru alinierea la normele Uniunii 
Europene în ceea ce priveşte  media 
de spaţiu verde pe cap de locuitor.  
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului  

 

Propunem respeingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

in timpul exerciţiului bugetar. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati, aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării 
acestora se aproba prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

406. Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Art. 02, alin.  14 – Programul 
multianual de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Se propune  alocarea din sumele 
prevăzute de către Ministerul 
Mediului şi Pădurilor, pentru 
Program multiannual de mediu şi 
gospodărirea apelor, pentru 
următorul obiectiv de investiţii: 
Reabilitarea parcului central şi 
extinderea suprafeţei de spaţiu verde 
prin amenajarea de parcuri noi în 
oraşul Făurei, jud. Brăila cu suma de 
90 mii lei 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 

Pentru alinierea la normele Uniunii 
Europene în ceea ce priveşte  media 
de spaţiu verde pe cap de locuitor.  
 
 
 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului  

 

Propunem respeingerea 
amendamen    tui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 
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Camera Deputaţilor şi Senat nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati, aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării 
acestora se aproba prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

407. Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Art. 02, alin.  14 – Programul 
multianual de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate  de către Ministerul Mediului 
şi Pădurilor pentru  reabilitarea 
sistemului de colectare şi transport a 
deşeurilor şi extinderea sistemului de 
colectare selectivă în oraşul Făurei 
cu suma de 209 mii lei. 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Crearea unei infrastructuri si a unei 
logistici de colectare selectivă  a 
deşurilor în oraşul Făurei, jud. 
Brăila. 
 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului  
 

Propunem respeingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi sisteme integrate de 
management al deşeurilor.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
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aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei 
Totodată potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finantează lucrarile privind 
gestionarea deşeurilor. 

408. Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Art. 02, alin.  14 – Programul 
multianual de mediu şi 
gospodărire a apelor 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 42500 
mii RON  pentru realizarea 
proiectului de alimentare cu apă şi 
canalizare în comuna Buciumi, 
judeţul Sălaj 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respeingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
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aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 

409. Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Art. 02, alin.  14 – Programul 
multianual de mediu şi 
gospodărire a apelor 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 8953 
mii RON  pentru realizarea 
proiectului de introducere a 
canalizării menajere în cartierul 
Ortelec, mun. Zalău, judeţul Sălaj. 
 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respeingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
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autorităţile administratiei publice 
locale. 
 

410. Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Art. 02, alin.  14 – Programul 
multianual de mediu şi 
gospodărire a apelor 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 9521 
mii RON pentru realizarea 
proiectului de regularizare a Văii 
Sărmaş, din judeţul Sălaj. 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respeingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
 

411. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 4000 
mii lei pentru Sistem integrat de 
gestionare a deşeurilor prin separare 
în comuna Mărăşeşti, judeţul 
Vrancea. 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Nu există un astel de sistem la 
momentul actual. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Propunem  respingerea 
amendamentului,  întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi sisteme integrate de 
management al deşeurilor.  
Cuantumul finanţării de la 
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bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei 
Totodată potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finantează lucrarile privind 
gestionarea deşeurilor. 

412. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 
1.235,37 mii lei pentru Amenajare 
parc str. Garoafei în comuna 
Mărăşeşti, judeţul Vrancea. 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru petrecearea timpului liber si 
recreerea intr-un spatiu curat cu 
spatii verzi, pe o suprafata cat mai 
mare si pentru imbunatatirea 
factorilor de mediu din localitate. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati, aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării 
acestora se aproba prin hotărâre 
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a Guvernului. 
 

413. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 407,57 
mii lei pentru Reabilitare parc Joffre 
în comuna Mărăşeşti, judeţul 
Vrancea. 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru petrecearea timpului liber si 
recreerea intr-un spatiu curat cu 
spatii verzi, pe o suprafata cat mai 
mare si pentru imbunatatirea 
factorilor de mediu din localitate. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Totodată, potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati, aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării 
acestora se aproba prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

414. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 1.250 
mii lei pentru Program de înlocuire 
sau de completare a sistemelor 
clasice de încălzire cu sisteme care 
utilizează energie solară în comuna 
Mărăşeşti, judeţul Vrancea. 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 

Protejarea mediului înconjurător 
prin realizarea acestor sisteme 
claice de încălzire. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
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Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pădurilor. 
Totodată, potrivit art.13 din 
OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru Mediu, din acest 
fond se finanţează şi proiectele 
de înlocuire sau completare a 
sistemelor clasice de încălzire cu 
sisteme care utilizează energia 
solară 

415. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 300 
mii lei pentru Amenajare spaţii verzi 
în comuna Băleşti, judeţul Vrancea. 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru petrecearea timpului liber si 
recreerea intr-un spatiu curat cu 
spatii verzi, pe o suprafata cat mai 
mare si pentru imbunatatirea 
factorilor de mediu din localitate. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati, aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării 
acestora se aproba prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

416. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru amenajare spaţii verzi 

Pentru petrecearea timpului liber si 
recreerea intr-un spatiu curat cu 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
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Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

în comuna Chiojdeni, judeţul 
Vrancea. 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

spatii verzi, pe o suprafata cat mai 
mare si pentru imbunatatirea 
factorilor de mediu din localitate. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati, aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării 
acestora se aproba prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

417. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 10.000 
mii lei pentru Canalizare ape uzate şi 
staţii epurare în comuna Chiojdeni, 
judeţul Vrancea. 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare în comună. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
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şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 

418. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 1.200 
mii lei pentru Staţie de epurare, 
reţele colectoare, canalizare în 
comuna Dumitreşti, judeţul Vrancea. 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare în comună. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
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autorităţile administratiei publice 
locale. 

419. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 1.020 
mii lei pentru amenajare spaţii verzi 
în comuna Dumitreşti, judeţul 
Vrancea. 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru petrecearea timpului liber si 
recreerea intr-un spatiu curat cu 
spatii verzi, pe o suprafata cat mai 
mare si pentru imbunatatirea 
factorilor de mediu din localitate. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 59/2007 
privind instituirea programului 
naţional de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localităţi, 
aceste proiecte se finanţează din 
Fondul pentru Mediu. 

420. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 86,856 
mii lei pentru Amenjare spaţii verzi, 
în comuna Jariştea, judeţul Vrancea. 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru petrecearea timpului liber si 
recreerea intr-un spatiu curat cu 
spatii verzi, pe o suprafata cat mai 
mare si pentru imbunatatirea 
factorilor de mediu din localitate. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 59/2007 
privind instituirea programului 
naţional de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea 
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de spaţii verzi în localităţi, 
aceste proiecte se finanţează din 
Fondul pentru Mediu. 

421. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 1053 
mii lei pentru reţele de canalizare şi 
staţie de epurare, înmfiinţare sistem 
propriu alimentare cu apă zona 
Poiana Văsăturii, Modernizare 
drumuri de interes local, Înfiinţare 
centru socio-educaţional After 
School, Reabilitare Cămin Cultural- 
depus la OJPDRP Vrancea – masura 
322, în comuna Jariştea, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare în comună. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. In ce priveşte 
modernizarea drumurilor de 
interes local şi înfiinţarea 
centrului socio-educaţional After 
School,, nu există bază legală 
pentru finanţarea acestor lucrari 
din bugetul Ministerului 
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Mediului şi Pădurilor. 
422. Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 225 
mii lei pentru Reabilitarea şi 
implementarea sistemului de 
management al calităţii 
ISO9001:2008 şi a sistemului de 
management de mediu ISO 
14001:2005 în cadrul Comunei - 
depus la MAI-PODCA comuna 
Jariştea, judeţul Vrancea. 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Proiect demarat ce nu poate fi 
finalizat din lipsa de fonduri. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
 
 

423. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 252 
mii lei pentru amenajare spaţii verzi, 
comuna Jitia, judeţul Vrancea. 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru petrecearea timpului liber si 
recreerea intr-un spatiu curat cu 
spatii verzi, pe o suprafata cat mai 
mare si pentru imbunatatirea 
factorilor de mediu din localitate. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
 

424. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 45 mii 
lei pentru Producerea şi distribuirea 
energiei electrice prin utilizarea 
surselor eoliene în comuna Mera, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 

Protejarea mediului înconjurător 
prin realizarea acestor sisteme 
claice de încălzire. 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Nu exista temei legal pentru 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
 

425. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 10.000 
mii lei pentru Canalizare, comuna 
Slobozia Bradului, judeţul Vrancea. 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare în comună. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor 

426. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 640 
mii lei pentru Spaţii verzi, comuna 
Slobozia Bradului, judeţul Vrancea. 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru petrecearea timpului liber si 
recreerea intr-un spatiu curat cu 
spatii verzi, pe o suprafata cat mai 
mare si pentru imbunatatirea 
factorilor de mediu din localitate. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
 

427. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei de 113 
mii lei pentru reabilitare Spaţii verzi, 
comuna Vintileasca, judeţul Vrancea.

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru petrecearea timpului liber si 
recreerea intr-un spatiu curat cu 
spatii verzi, pe o suprafata cat mai 
mare si pentru imbunatatirea 
factorilor de mediu din localitate. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
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bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 59/2007 
privind instituirea programului 
naţional de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localităţi, 
aceste proiecte se finanţează din 
Fondul pentru Mediu. 

428. MINISTERUL MEDIULUI SI 
PADURILOR 

Anexa 3/23/02 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice,  
Art. 02/Alin. 14  Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
15.986 mii lei pentru obiectivul 
„Consolidare si suprainaltare dig de 
aparare la Dunare a localitatii 
Turcoaia”, jud. Tulcea 
Autori: deputat PNL Octavian Popa 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Sursa de Finantare: 
Bugetul Ministerului Mediului si 
Padurilor 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi lucrările de apărare 
împotriva inundaţiilor; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează lucrări destinate 
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prevenirii, înlăturării şi/sau 
diminuării efectelor produse de 
fenomenele meteorologice 
periculoase. 

429. MINISTERUL MEDIULUI SI 
PADURILOR 

Anexa 3/23/02 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice,  

Art. 02/Alin. 14  Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
70.000 mii lei pentru obiectivul „SF 
Consolidare si sprijinire de maluri a 
localitatii Garla si Tataru”, jud. 
Tulcea 
Autori: deputat PNL Octavian Popa 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Sursa de Finantare: 
Bugetul Ministerului Mediului si 
Padurilor 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi lucrările de apărare 
împotriva inundaţiilor; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează lucrări destinate 
prevenirii, înlăturării şi/sau 
diminuării efectelor produse de 
fenomenele meteorologice 
periculoase. 

430. MINISTERUL MEDIULUI SI Se propune alocarea sumei prevăzute Aceasta suma este necesara pentru Propunem  respingerea 
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PADURILOR 

Anexa 3/23/02 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice, Art. 
02/Alin. 14  Programe multianuale 
de mediu si gospodarire a apelor 

pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
350 mii lei pentru obiectivul 
„Amenajare dig de aparare”, 
Comuna Mahmudia, jud. Tulcea 
Autori: deputat PNL Octavian Popa 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Sursa de Finantare: 
Bugetul Ministerului Mediului si 
Padurilor 

amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi lucrările de apărare 
împotriva inundaţiilor; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează lucrări destinate 
prevenirii, înlăturării şi/sau 
diminuării efectelor produse de 
fenomenele meteorologice 
periculoase. 

431. MINISTERUL MEDIULUI SI 
PADURILOR 

Anexa 3/23/02 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice,  

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
280 mii lei pentru obiectivul 
„Amenajare faleza”, Comuna 
Mahmudia, jud. Tulcea 
Autori: deputat PNL Octavian Popa 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Sursa de Finantare: 
Bugetul Ministerului Mediului si 
Padurilor 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
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Art. 02/Alin. 14  Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi lucrările de apărare 
împotriva inundaţiilor; 
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează lucrări destinate 
prevenirii, înlăturării şi/sau 
diminuării efectelor produse de 
fenomenele meteorologice 
periculoase. 

432. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 600 mii lei, pentru amenajarea 
unui  parc în comuna Negrileşti, 
Judeţul Galaţi 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru petrecearea timpului liber si 
recreerea intr-un spatiu curat cu 
spatii verzi, pe o suprafata cat mai 
mare si pentru imbunatatirea 
factorilor de mediu din localitate. 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clara. 
Nu există bază legală pentru 
finanţarea  acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 59/2007 
privind instituirea programului 
naţional de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea 
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de spaţii verzi în localităţi, 
aceste proiecte se finanţează din 
Fondul pentru Mediu. 

433. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor  

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 25 mii lei pentru  reactualizarea 
proiectului „Colectare si transport 
deseuri” in comuna Vladesti, Judeţul 
Galaţi 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru a fi în concordanţă cu 
normele UE. 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clara. 
Potrivit art.3 alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006  pentru aprobarea şi 
finanţarea  programelor 
multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru Mediu, din acest 
Fond se pot finanţa aceste 
lucrări. Analiza, selectarea, 
finanţarea, urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
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date în aplicarea acestui act 
normativ. 

434. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 615 mii lei, pentru realizarea unui  
parc primărie nouă, în comuna Cuza 
– Vodă, Judeţul Galaţi. 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru îmbunătăţirea calităţii 
mediului se impune construirea de 
noi spaţii verzi în comuna 
menţionată. 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clara. 
Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 59/2007 
privind instituirea programului 
naţional de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localităţi, 
aceste proiecte se finanţează din 
Fondul pentru Mediu 

435. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei de  750 
mii lei pentru proiectarea şi execuţia 
unei parc în satul Braniştea, judeţul 
Galaţi.  
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru petrecearea timpului liber 
cat si recreerea intr-un spatiu curat 
cu spatii verzi, pe o suprafata cat 
mai mare. 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clara. 
Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 59/2007 
privind instituirea programului 
naţional de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localităţi, 
aceste proiecte se finanţează din 
Fondul pentru Mediu. 

436. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 

Se propune alocarea sumei de  550 
mii lei pentru reabilitarea parcului 
dîn satul Vasile Alecsandri, comuna 

Pentru petrecearea timpului liber 
cat si recreerea intr-un spatiu curat 
cu spatii verzi, pe o suprafata cat 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clara. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 301 -

multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Braniştea, judeţul Galaţi.  
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

mai mare. 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 59/2007 
privind instituirea programului 
naţional de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localităţi, 
aceste proiecte se finanţează din 
Fondul pentru Mediu. 

437. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Se propune locarea sumei de 1000 
mii lei pentru implementarea 
proiectului “Înlocuirea sistemelor 
clasice de încălzire cu sistemele ce 
folosesc energie geotermică, eoliană 
sau alt tip de energie nepoluantă” în 
Comuna Liesti, Judeţul Galaţi 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Protejarea mediului înconjurător 
prin realizarea acestor sisteme 
claice de încălzire. 
Proiect depus şi câştigat la 
Administratia Fondului de Mediu 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clara. 
Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Potrivit OUG nr.196/2005 aceste 
cheltuieli se finanţează prin 
bugetul Fondului pentru Mediu. 

438. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 1000 mii lei, pentru crearea unor 
spaţii verzi, în localitatea Lieşti, 
Judeţul Galaţi 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru petrecearea timpului liber 
cat si recreerea intr-un spatiu curat 
cu spatii verzi, pe o suprafata cat 
mai mare. 
Proiect depus la Agenţia fondului 
de Mediu 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clara. 
Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 59/2007 
privind instituirea programului 
naţional de îmbunătăţire a 
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calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localităţi, 
aceste proiecte se finanţează din 
Fondul pentru Mediu. 

439. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 900 mii lei, pentru amenajarea 
unui parc in comuna Corod, Judeţul 
Galaţi 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Suma alocata este pentru faza de 
execuţie fizică 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Totodată, potrivit OUG 59/2007 
privind instituirea programului 
naţional de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localităţi, 
aceste proiecte se finanţează din 
Fondul pentru Mediu. 

440. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
20, art 23 Prevenirea si 
combaterea inundatiilor si 
ingheturilor 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 2100 mii lei pentru realizarea 
investiţiei”Consolidare mal stâng  
parau Brăneşti”, comuna Vlădeşti, 
Judeţul Galaţi 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru evitarea de inundatii care ar 
putea avea consecinte grave este 
necesara consolidarea malului stang 
al paraului Branesti 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

0Se propune respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
In bugetul Ministerului Mediului 
şi Pădurilor lucrarile privind 
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consolidarile  sunt cuprinse in 
cadrul capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”. Totodata,  
responsabilitatea  stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor intre 
proiectele inscrise in programul 
de investitii devine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  in Programul de 
investitii publice numai  daca 
documentatia  tehncio-
economica ale acestora au fost 
aprobate potrivite potrivit 
prevederilor alin.(1) art.43 din 
Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare. 
0 
 

441. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
20, art 23 Prevenirea si 
combaterea inundatiilor si 
ingheturilor 

Se propune alocarea sumei de 5000 
mi ilei, pentru regularizare pârâu 
Valea Lupei comuna Nicoreşti, 
Judeţul Galaţi. 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 

Pentru prevenirea inundaţiilor 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

0Se propune respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
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Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
In bugetul Ministerului Mediului 
şi Pădurilor lucrarile privind 
consolidarile  sunt cuprinse in 
cadrul capitolului 70.01.05 
“Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice”. Totodata,  
responsabilitatea  stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor intre 
proiectele inscrise in programul 
de investitii devine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  in Programul de 
investitii publice numai  daca 
documentatia  tehncio-
economica ale acestora au fost 
aprobate potrivite potrivit 
prevederilor alin.(1) art.43 din 
Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare. 
 

442. Ministerul Mediului si Padurilor 
Anexa 3/23 
Cap 5001, Titlul 20, art 22 

Se propune alocarea sumei de 20.000 
mii lei 
 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare de la 8.350 mii la 20.000 
mii lei deoarece aceste sume sunt 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
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Finantarea actiunilor din domeniul 
apelor 

Autori:  
Deputat PNL Lucia Ana VARGA 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

necesare atat pentru interventii in 
doameniul apelor cat si pentru 
finalizarea “schemelor directoare 
de reamenajare a bazinelor 
hidorografice”, operatiune absolut 
necesara atat in scopul combaterii 
eficiente a efectelor fenomenelor 
hidrologice periculoase cat si 
pentru asigurarea surselor de apa 
necesare. 
 
Sursa de de finantare propusa este: 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar 

443. Ministerul Mediului si Padurilor 
Anexa 3/23 
Cap 5001, Titlul 20, art 23 
Prevenirea si combaterea inundatiilor 
si ingheturilor 

Se propune alocarea sumei de 2.000 
mii lei 
 
Autori:  
Deputat PNL Lucia Ana VARGA 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare de la 1.000 mii la 2.000 
mii lei deoarece aceste sume sunt 
necesare pentru finalizarea 
“planurilor bazinale de prevenire si 
aparare impotriva inundatiilor”, 
operatiune absolut necesara atat in 
scopul combaterii eficiente a 
efectelor fenomenelor hidrologice 
periculoase. 
 
Sursa de de finantare propusa este: 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 

444. Ministerul Mediului si Padurilor 
Anexa 3/23 
Cap 7001, Titlul 70, Cheltuieli de 
capital 

Se propune alocarea sumei de 
300.000 mii lei 
 
Autori:  
Deputat PNL Lucia Ana VARGA 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare de la 199.850 mii la 
300.000 mii lei, deoarece fondurile 
sunt necesare pentru finalizarea 
lucrarilor de aparare impotriva 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
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Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

inundatiilor deja demarate, in caz 
contrar punandu-se in pericol atat 
bunurile si persoanele neaparate 
impotriva inundatiilor dar si a 
lucrarilor in sine care nefinalizate 
se vor degrada. 
 
Sursa de de finantare propusa este: 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 

445. Ministerul Mediului si Padurilor 
Anexa 3/23 
Cap 7401, Titlul 51, art 02, alin 14 
Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 
350.000 mii lei 
 
Autori:  
Deputat PNL Lucia Ana VARGA 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare de la 230.450 mii la 
350.000 mii  deoarece fondurile 
alocate in anul precedent au fost 
insuficiente acestor Programe, iar 
scaderea de 8,98% fata de anul 
precedent va conduce la 
neindeplinirea obligatiilor asumate 
prin tratatul de aderare in ceea ce 
priveste protectia mediului, 
neputandu-se indeplini tintele 
intermediare prevazute pentru anul 
2010. 
 
Sursa de de finantare propusa este: 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 

446. Anexa 3/23/02 Ministerul 
Mediului si Padurilor 
Titlul VI Transferuri intre 
autoritati ale administratiei 
publice 
Art.02 Alin 14 – Programe 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propunealocarea  alocarea sumei 
de  1.000  mii lei prevăzute, pentru 
obiectivul REGULARIZARE RAUL 
TAZLAU IN SATUL TARATA , 

Lucrarile sunt necesare pentru 
prevenirea efectelor inundatiilor  
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Mediului si Padurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit prevederilor  arft.3 
alin.(5) din OG nr.40/2006 
privind  Finantarea programelor 
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multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

comuna Pîrjol, jud. Bacău 
 
Autori  
Deputat PNL Mihai Banu 
Deputat PNL Ionel Palăr 
Senator PNL Gabriel Berca 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

 multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor , cuantumul 
finanţării de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investiţii şi pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 

447. MINISTERUL MEDIULUI SI 
PADURILOR 

Anexa 3/23/02 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice,  
Art. 02/Alin. 14  

Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
15.986 mii lei pentru obiectivul 
„Consolidare si suprainaltare dig de 
aparare la Dunare a localitatii 
Turcoaia”, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Sursa de Finantare: 
Bugetul Ministerului Mediului si 
Padurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit prevederilor  arft.3 
alin.(5) din OG nr.40/2006 
privind  Finantarea programelor 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor , cuantumul 
finanţării de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investiţii şi pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 

448. MINISTERUL MEDIULUI SI Se propune alocarea sumei prevăzute Aceasta suma este necesara pentru Propunem respingerea 
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PADURILOR 
Anexa 3/23/02 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice,  
Art. 02/Alin. 14  

Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
70.000 mii lei pentru obiectivul „SF 
Consolidare si sprijinire de maluri a 
localitatii Garla si Tataru”, jud. 
Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 
 

finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Sursa de Finantare: 
Bugetul Ministerului Mediului si 
Padurilor 

amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit prevederilor  arft.3 
alin.(5) din OG nr.40/2006 
privind  Finantarea programelor 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor , cuantumul 
finanţării de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investiţii şi pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 

449. MINISTERUL MEDIULUI SI 
PADURILOR 
Anexa 3/23/02 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice,  
Art. 02/Alin. 14  

Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
350 mii lei pentru obiectivul 
„Amenajare dig de aparare”, 
Comuna Mahmudia, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Sursa de Finantare: 
Bugetul Ministerului Mediului si 
Padurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Potrivit prevederilor  arft.3 
alin.(5) din OG nr.40/2006 
privind  Finantarea programelor 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor , cuantumul 
finanţării de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investiţii şi pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
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autorităţile administraţiei publice 
locale. 

450. MINISTERUL MEDIULUI SI 
PADURILOR 
Anexa 3/23/02 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice,  
Art. 02/Alin. 14  

Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
350 mii lei pentru obiectivul 
„Amenajare dig de aparare”, 
Comuna Mahmudia, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Sursa de Finantare: 
Bugetul Ministerului Mediului si 
Padurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit prevederilor  arft.3 
alin.(5) din OG nr.40/2006 
privind  Finantarea programelor 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor , cuantumul 
finanţării de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investiţii şi pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 

451. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/01   
Capitolul 74.01- Protecţia 
Mediului; Titlul 51, – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02.- 
Transferuri de capital 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor la 
Anexa 3/23/01, capitolul 74.01- 
Protecţia Mediului; Titlul 51, – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02.- 
Transferuri de capital, din Fondul de 
Rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului cu  suma de 300.000 lei 
pentru implementarea programelor 
multianuale prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru realizarea 
obiectivelor de investiţii în 
infrastructura de mediu finanţate în 
cadrul programelor multianuale 
prioritare de mediu şi gospodărire a 
apelor, în scopul respectării 
angajamentelor asumate de 
România prin Tratatul de Aderare, 
la Capitolul 22 - Mediu . 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se  propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările ulterioare, Fondul 
de rezervă  bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Potrivit prevederilor  arft.3 
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Autor: Deputat Sulfina Barbu, 
Grupul parlamentar PD-L 

Rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

alin.(5) din OG nr.40/2006 
privind  Finantarea programelor 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor , cuantumul 
finanţării de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investiţii şi pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 

452. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   
Capitolul  5001, Titlul 20, Art. 
22 
Finantarea actiunilor din 
domeniul apelor 

Se propune alocarea sumei de 20.000 
mii lei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Deputat Lucia Ana Varga, 
Grupul parlamentar PNL 

Este necesară majorarea alocaţiei 
bugetare de la 8.350 mii la 20.000 
mii lei, deoarece aceste sume sunt 
necesare atât pentru intervenţii in 
doameniul apelor, cât si pentru 
finalizarea “schemelor directoare 
de reamenajare a bazinelor 
hidorografice”, operatiune absolut 
necesara atât în scopul combaterii 
eficiente a efectelor fenomenelor 
hidrologice periculoase cât şi 
pentru asigurarea surselor de apă 
necesare. 
 
Sursa de de finantare propusa este: 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se  propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările ulterioare, Fondul 
de rezervă  bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 Responsabilitatea  stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii aferente 
titlului 70 “Cheltuieli de capital” 
si repartizarea fondurilor intre 
proiectele inscrise in programul 
de investitii devine 
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ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  in Programul de 
investitii publice numai  daca 
documentatia  tehncio-
economica ale acestora au fost 
aprobate potrivite potrivit 
prevederilor alin.(1) art.43 din 
Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare. 
 

453. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   
Capitolul  5001, Titlul 20, art 23 
Prevenirea si combaterea 
inundaţiilor şi  îngheţurilor 

Se propune alocarea sumei de 2.000 
mii lei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Deputat Lucia Ana Varga, 
Grupul parlamentar PNL 
 

Este necesară majorarea alocatiei 
bugetare de la 1.000 mii la 2.000 
mii lei deoarece aceste sume sunt 
necesare pentru finalizarea 
“planurilor bazinale de prevenire si 
aparare impotriva inundatiilor”, 
operatiune absolut necesara atat in 
scopul combaterii eficiente a 
efectelor fenomenelor hidrologice 
periculoase. 
 
Sursa de de finantare propusa este: 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se  propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările ulterioare, Fondul 
de rezervă  bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 Responsabilitatea  stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor intre 
proiectele inscrise in programul 
de investitii devine 
ordonatorului principal de 
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credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  in Programul de 
investitii publice numai  daca 
documentatia  tehncio-
economica ale acestora au fost 
aprobate potrivite potrivit 
prevederilor alin.(1) art.43 din 
Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare. 
 

454. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   
Capitolul  7001, Titlul 70, 
Cheltuieli de capital 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
300.000 mii lei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Deputat Lucia Ana Varga, 
Grupul parlamentar PNL 
 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare de la 199.850 mii la 
300.000 mii lei, deoarece fondurile 
sunt necesare pentru finalizarea 
lucrărilor de aparare impotriva 
inundatiilor deja demarate, in caz 
contrar punandu-se in pericol atat 
bunurile si persoanele neaparate 
impotriva inundatiilor dar si a 
lucrarilor in sine care nefinalizate 
se vor degrada. 
 
 
 
 
 
Sursa de de finantare propusa este 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se  propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările ulterioare, Fondul 
de rezervă  bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 Responsabilitatea  stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor intre 
proiectele inscrise in programul 
de investitii devine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
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Legii nr.500/2002, cu 
modificările ulterioare. 
 

455. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   
 
Capitolul  7401, Titlul 51, Art 
02, alin 14 Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 
350.000 mii lei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: deputat Lucia Ana Varga, 
Grupul parlamentar PNL 
 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare de la 230.450 mii la 
350.000 mii  deoarece fondurile 
alocate în anul precedent au fost 
insuficiente acestor Programe, iar 
scaderea de 8,98% fata de anul 
precedent va conduce la 
neindeplinirea obligatiilor asumate 
prin tratatul de aderare in ceea ce 
priveste protectia mediului, 
neputandu-se indeplini tintele 
intermediare prevazute pentru anul 
2010. 
 
Sursa de de finantare propusa este: 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Potrivit prevederilor  Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă  
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Totodata potrivit prevederilor  
arft.3 alin.(5) din OG nr.40/2006 
privind  Finantarea programelor 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor , cuantumul 
finanţării de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investiţii şi pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 

456. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 

Poziţia 4, jud. Bacău 
Se propune alocarea  alocarea sumei 

Lucrările sunt necesare pentru 
prevenirea efectelor inundaţiilor.  

Se  propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Anexa 3/23 /02 
Titlul VI Transferuri între 
autorităţi ale administraţiei 
publice 
Art.02 Alin 14 – Programe 
multianuale de mediu si 
gospodărire a apelor 

de  1.000  mii lei prevăzute, pentru 
obiectivul REGULARIZARE RAUL 
TAZLĂU ÎN SATUL TARATA , 
comuna Pârjol, jud. Bacău 
 
 
Autori: 
Deputat Mihai Banu, Grupul 
parlamentar PNL 
Deputat Ionel Palăr, Grupul 
parlamentar PNL 
Senator Gabriel Berca, Grupul 
parlamentar PNL 

 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Mediului si Pădurilor 
 

Sursa de finanţare nu este clară. 
Totodata potrivit prevederilor  
arft.3 alin.(5) din OG nr.40/2006 
privind  Finantarea programelor 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor , cuantumul 
finanţării de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investiţii şi pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 

457. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   
 
 

Amenajare râu Luncavăt pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile: Vaideeni, Horezu, 
Măldăreşti  
2.000.000.  
 
Autori: 
Deputat Aurel Vlădoiu, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
Deputat Vasile Bleotu, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
Deputat Dan Mazilu, Grupul 
parlamentar PSD+PC 
Senator Laurenţiu Coca, Grupul 
parlamentar PSD+PC 

Lucrări începute în anul 2004. 
 
 
 
Bugetul de Stat pe 2010. 

Se  propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Responsabilitatea  stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor intre 
proiectele inscrise in programul 
de investitii devine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările ulterioare. 
 

458. MINISTERUL MEDIULUI ŞI Amenajare râu Otăsău pentru Lucrări începute în anul 2004. Se  propune respingerea 
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PĂDURILOR 
Anexa 3/23   
 
 

apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile Bărbăteşti, Pietrari, 
Păuşeşti Otăsău şi Frânceşti 
3.000.000.  
 
Autori: 
Deputat Aurel Vlădoiu, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
Deputat Vasile Bleotu, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
Deputat Dan Mazilu, Grupul 
parlamentar PSD+PC 
Senator Laurenţiu Coca, Grupul 
parlamentar PSD+PC 

 
 
 
Bugetul de Stat pe 2010. 
 

amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Responsabilitatea  stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor intre 
proiectele inscrise in programul 
de investitii devine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările ulterioare 

459. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   
 
 

Amenajare râu Bistriţa  pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile  Costeşti, Tomşani, 
Frânceşti, Băbeni  3.000.000 
 
Autori: 
Deputat Aurel Vlădoiu, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
Deputat Vasile Bleotu, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
Deputat Dan Mazilu, Grupul 
parlamentar PSD+PC 
Senator Laurenţiu Coca, Grupul 
parlamentar PSD+PC 

Lucrări începute în anul 2004 
 
 
 
Bugetul de Stat pe 2010. 
 
 

Se  propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Responsabilitatea  stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor intre 
proiectele inscrise in programul 
de investitii devine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările ulterioare. 
 

460. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   
 
 

Amenajare râu Cerna  pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile  Lădeşti, Fârtăţeşti 
3.000.000 
 

Lucrări începute în anul 2004 
 
 
 
Bugetul de Stat pe 2010. 

Se  propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Responsabilitatea  stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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Autori: 
Deputat Aurel Vlădoiu, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
Deputat Vasile Bleotu, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
Deputat Dan Mazilu, Grupul 
parlamentar PSD+PC 
Senator Laurenţiu Coca, Grupul 
parlamentar PSD+PC 

 
 

obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor intre 
proiectele inscrise in programul 
de investitii devine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările ulterioare. 
 

461. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Amenajare râu Lotru  pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
punctual Brădişor, Malaia, Brezoi 
5.000.000 
 
Autori: 
Deputat Aurel Vlădoiu, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
Deputat Vasile Bleotu, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
Deputat Dan Mazilu, Grupul 
parlamentar PSD+PC 
Senator Laurenţiu Coca, Grupul 
parlamentar PSD+PC 

Lucrări începute în anul 2004 
 
 
 
 
Bugetul de Stat pe 2010 

Se  propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Responsabilitatea  stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor intre 
proiectele inscrise in programul 
de investitii devine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările ulterioare. 
 

462. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Amenajare râu Topolog  pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile  Milcoiu şi N. Bălcescu 
5.000.000 
 
Autori: 
Deputat Aurel Vlădoiu, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
Deputat Vasile Bleotu, Grupul 
parlamentar PSD + PC 

Lucrări începute în anul 2004 
 
 
 
Bugetul de Stat pe 2010. 
 
 

Se  propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Responsabilitatea  stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor intre 
proiectele inscrise in programul 
de investitii devine 
ordonatorului principal de 
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Deputat Dan Mazilu, Grupul 
parlamentar PSD+PC 
Senator Laurenţiu Coca, Grupul 
parlamentar PSD+PC 

credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările ulterioare. 
 

463. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Amenajarea râului Olteţu pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile: Lăcusteni, Diculeşti, 
Făureşti, Laloşu; 5.000.000 
 
 
Autori: 
Deputat Aurel Vlădoiu, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
Deputat Vasile Bleotu, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
Deputat Dan Mazilu, Grupul 
parlamentar PSD+PC 
Senator Laurenţiu Coca, Grupul 
parlamentar PSD+PC 

Lucrări începute în anul 2004 
 
 
 
Bugetul de Stat pe 2010. 
 

Se  propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Responsabilitatea  stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor intre 
proiectele inscrise in programul 
de investitii devine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările ulterioare 

464. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Amenajarea râului Olăneşti pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile: Olăneşti, Păuşeşti , 
Vlădeşti  
5.000.000. 
 
Autori: 
Deputat Aurel Vlădoiu, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
Deputat Vasile Bleotu, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
Deputat Dan Mazilu, Grupul 
parlamentar PSD+PC 
Senator Laurenţiu Coca, Grupul 

Lucrări începute în anul 2004 
 
 
 
Bugetul de Stat pe 2010. 
 

Se  propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Responsabilitatea  stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor intre 
proiectele inscrise in programul 
de investitii devine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările ulterioare. 
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parlamentar PSD+PC 
465. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 

PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Continuarea investiţiilor de la 
Mihăileni, jud. Hunedoara 
 5.000.000 lei  
 
 
 
 
 
 
Autor: Deputat Laurenţiu Nistor - 
Grupul parlamentar PSD + PC 

Lucrarea a fost începuta în anul 
1982. Este necesara pentru 
alimentarea cu apa a comunelor din 
muntii Apuseni  si a municipiului 
Brad. Prin finalizarea acestor 
lucrari se elimina inundatiile 
produse în fiecare an în peste 20 de 
localitati, plus municipiul Brad.  
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă bugetara la dispozitia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art.01 

Se  propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

466. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Co-finantare proiect ECO-BRAD 
staţie sortare şi transformare a 
deşeurilor menajere, judetul 
Hunedoara  
  1.000.000 lei 
 
 
Autor: Deputat Laurenţiu Nistor - 
Grupul parlamentar PSD + PC 
 
 

Proiectul este început cu bani 
proveniti din proiecte de finantare 
europene. În proiect se specifica 
necesitatea cofinanţării împreună 
cu statul român.  
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetara la dispozitia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art.01 

Se  propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Potrivit art.3 alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006  pentru aprobarea şi 
finanţarea  programelor 
multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 319 -

investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru Mediu, din acest 
Fond se pot finanţa aceste 
lucrări. Analiza, selectarea, 
finanţarea, urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 

467. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Co-finantare proiect ECO-BRAD 
staţie de epurare a apei, judetul 
Hunedoara  
1.000.000 lei  
 
 
Autor: Deputat Laurenţiu Nistor - 
Grupul parlamentar PSD + PC 
 
 

Proiectul este început cu bani 
proveniti din proiecte de finantare 
europene. În proiect se specifica 
necesitatea cofinanţării împreună 
cu statul român.  
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetara la dispozitia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art.01 

Se  propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit Legii finanţelor publice  
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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468. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 
 - Capitolul 7406, subcapitol 06 
– Canalizarea şi tratarea apelor 
uzate 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazuta pentru judetul Sibiu pentru 
obiectivul “Infiintare retea de 
canalizare menajera” in localitatea 
Poiana Sibiului, cu suma de  2.800 
mii lei 
 
 
Autor: Senator Minerva Boitan, 
Grupul parlamentar PNL  
 

Lucrările de canalizare, ce urmează 
a fi începute în anul 2010, odată cu 
înfiinţarea reţelelor de apă care nu 
au unde să fie colectate şi epurate, 
investiţii cu importanţă pentru 
conformarea cu legislaţia de mediu 
şi creşterea calităţii serviciilor 
turistice 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget al Ministerului Economiei 
au fost stabilite in raport cu 
sarcinile ce-i revin acestei 
instituţii pe anul 2010. 
Reducerea fondurilor destinate 
acestei instituţii ar periclita  
exercitarea prerogativelor  şi 
indeplinirii atribuţiilor ce-i revin. 

469. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 
- Capitolul 7406, subcapitol 06 – 
Canalizarea şi tratarea apelor 
uzate 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzută pentru judeţul Sibiu pentru 
obiectivul   “Canalizare şi staţie 
epurare” sat Ruşi – Comuna Slimnic, 
cu suma  de 3.300  mii lei 
 
Autor: Senator Minerva Boitan, 
Grupul parlamentar PNL  
 

Necesitatea creării reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de  locuire în mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării şi 
Turismului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget al Ministerului Dezvoltării 
şi Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii pe anul 2010. 
Reducerea fondurilor destinate 
acestei instituţii ar periclita  
exercitarea prerogativelor  şi 
indeplinirii atribuţiilor ce-i revin 

470. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 
Capitolul 5001, Grupa 51, 
Articol 02, Alineat 14 – 
Programe multinationale de 
mediu şi gospodărire a apelor 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzută pentru judeţul Sibiu pentru 
obiectivul  „Realizare staţie de 
epurare Sălişte, treapta biologică” 
oraşul Sălişte, cu suma de 150 mii lei 
 
Autor: Senator Minerva Boitan, 
Grupul parlamentar PNL  
 

Necesitatea finalizării staţiei de 
epurare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de  locuire în mediul 
urban şi dezvoltarea activităţiilor 
turistice 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
mediu 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
0Sursa de finanţare nu este 
clara. Nu există temei legal 
pentru finanţarea acestor 
cheltuieli din bugetul 
Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 
196/2005 privind Fondul pentru 
Mediu aceste proiecte se 
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finanţează din acest fond. 
471. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 

PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 
Capitolul 5001, Grupa 51, 
Articol 02, Alineat 14 – 
Programe multinationale de 
mediu şi gospodărire a apelor 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzută pentru judeţul Sibiu pentru 
obiectivul   „Reabilitare şi 
modernizare parc şi spaţii verzi” 
oraşul Dumbrăveni,  cu suma de 320 
mii lei 
 
 
Autor: Senator Minerva Boitan, 
Grupul parlamentar PNL 

Necesitatea îmbunătăţirii condiţiilor 
de mediu prin amenajarea de zone 
de agrement şi odihnă în centrul 
istoric al oraşului Dumbrăveni 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
mediu 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clara. 
Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 59/2007 
privind instituirea programului 
naţional de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localităţi, 
aceste proiecte se finanţează din 
Fondul pentru Mediu. 

472. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 
Capitolul 7406, subcapitol 06 – 
Canalizarea şi tratarea apelor 
uzate 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzută pentru judeţul Sibiu pentru 
obiectivul „Reabilitare reţele 
canalizare” oraşul Cisnadie, cu suma 
de 1.407 mii lei 
 
Autor: Senator Minerva Boitan, 
Grupul parlamentar PNL 

Necesitatea finalizării reţelelor 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de mediu şi de locuire în 
mediul urban 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării şi 
Turismului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget al Ministerului Dezvoltării 
şi Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii pe anul 2010. 
Reducerea fondurilor destinate 
acestei instituţii ar periclita  
exercitarea prerogativelor  şi 
indeplinirii atribuţiilor ce-i revin 

473. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 
Capitol 74.01 
 

Managementul integrat al 
deseurilor,finalizarea noului depozit 
ecologic si inchiderea celui vechi-
Municipiul Iasi/19 000 000 lei  
lucrari realizate si neachitate in 2009 
/pentru finalizare suma de 44 000 
000 lei  

Alinierea la normele europene si 
grija pentru mediu 
 
 
 
Sursa de finanţare: FEDR,bugetul 
de stat si alte fonduri externe 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa propusa nu este clara. 
Potrivit art.3 alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006  pentru aprobarea şi 
finanţarea  programelor 
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Autor: Deputat Luminita Iordache,  
Grupul parlamentar PSD + PC             
 

nerambursabile multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru Mediu, din acest 
Fond se pot finanţa aceste 
lucrări. Analiza, selectarea, 
finanţarea, urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ 

474. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 
Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei 
publice,  
Art. 02/Alin. 14  Programe 
multianuale de mediu si 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
15.986 mii lei pentru obiectivul 
„Consolidare si suprainaltare dig de 
aparare la Dunare a localitatii 
Turcoaia”, jud. Tulcea 
 
 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 
 
Sursa de Finantare: Bugetul 
Ministerului Mediului si Padurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Potrivit art.3 alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006  pentru aprobarea şi 
finanţarea  programelor 
multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, 
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gospodarire a apelo Autor: Deputat Popa Octavian, 
Grupul parlamentar PNL 

cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru Mediu, din acest 
Fond se pot finanţa aceste 
lucrări. Analiza, selectarea, 
finanţarea, urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 

475. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 
 
Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei 
publice,  
Art. 02/Alin. 14  
Programe multianuale de mediu 
si gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
70.000 mii lei pentru obiectivul „SF 
Consolidare si sprijinire de maluri a 
localitatii Garla si Tataru”, jud. 
Tulcea 
 
 
 
 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 
 
 
 
Sursa de Finantare:Bugetul 
Ministerului Mediului si Padurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Potrivit art.3 alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006  pentru aprobarea şi 
finanţarea  programelor 
multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
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 Autor: Deputat Popa Octavian, 
Grupul parlamentar PNL 

investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru Mediu, din acest 
Fond se pot finanţa aceste 
lucrări. Analiza, selectarea, 
finanţarea, urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 

476. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 
Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei 
publice,  
Art. 02/Alin. 14  
Programe multianuale de mediu 
si gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
350 mii lei pentru obiectivul 
„Amenajare dig de aparare”, 
Comuna Mahmudia, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat Popa Octavian, 
Grupul parlamentar PNL 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 
Sursa de Finantare: Bugetul 
Ministerului Mediului si Padurilor  

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Potrivit art.3 alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006  pentru aprobarea şi 
finanţarea  programelor 
multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
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aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru Mediu, din acest 
Fond se pot finanţa aceste 
lucrări. Analiza, selectarea, 
finanţarea, urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 

477. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 
Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei 
publice,  
Art. 02/Alin. 14  
Programe multianuale de mediu 
si gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Tulcea, cu suma de 
280 mii lei pentru obiectivul 
„Amenajare faleza”, Comuna 
Mahmudia, jud. Tulcea 
 
 
 
Autor: Deputat Popa Octavian, 
Grupul parlamentar PNL  

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 
 
Sursa de Finantare: Bugetul 
Ministerului Mediului si Padurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Potrivit art.3 alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006  pentru aprobarea şi 
finanţarea  programelor 
multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
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autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru Mediu, din acest 
Fond se pot finanţa aceste 
lucrări. Analiza, selectarea, 
finanţarea, urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 

478. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 
Capitol 7406, subcapitol 06 
„Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 
 
 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 10.000 mii lei, 
destinată obiectivului „Reţele de 
canalizare menajeră şi pluvială 
Slobozia”,către Municipiul Slobozia, 
judeţul Ialomiţa. 
 
 
 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, 
Grupul parlamentar PSD+PC  
 

Sumele sunt necesare pentru două 
obiective importante privind 
extinderea reţelei de canalizare 
menajeră şi pluvială în Slobozia, 
cartierele Slobozia Nouă şi Bora, pe 
care municipalitatea le are în 
diferite faze de execuţie, valoarea 
celor două proiecte fiind în sumă de 
22,4 milioane de lei. 
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Totodată, potrivit art.14 alin.(2) 
din Legea nr.500/2002, privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare , nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă şi nici angajată 
şi efectuată din buget, dacă nu 
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există bază legală pentru 
respectiva cheltuială. 

479. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 
 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 
 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 5.000 mii lei 
destinată obiectivului „Sistem de 
canalizare cartierele Slobozia Nouă 
şi Bora”către Municipiul Slobozia, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, 
Grupul parlamentar PSD+PC 

Obiectiv necesar pentru sănătatea 
populaţiei şi protecţia mediului. 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Totodată, potrivit art.14 alin.(2) 
din Legea nr.500/2002, privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare , nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă şi nici angajată 
şi efectuată din buget, dacă nu 
există bază legală pentru 
respectiva cheltuială. 

480. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 
 
 
 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 7500 mii lei 
destinată obiectivului „Modernizarea 
staţiei de epurare şi realizarea unei 
trepte de epurare biologică 
Slobozia”, către Municipiul 
Slobozia, judeţul Ialomiţa. 
 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, 
Grupul parlamentar PSD+PC  
 

În vederea asigurării obligaţiilor 
privind protecţia mediului 
municipalitatea derulează acest 
proiect, cu termen de punere în 
funcţiune în prima jumătate a 
anului 2010. 
 
 
Obiectiv necesar pentru sănătatea 
populaţiei şi protecţia mediului. 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Totodată, potrivit art.14 alin.(2) 
din Legea nr.500/2002, privind 
finanţele publice, cu modificările 
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ulterioare , nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă şi nici angajată 
şi efectuată din buget, dacă nu 
există bază legală pentru 
respectiva cheltuială. 

481. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 139 (195) 
Cod obiectiv 847 
„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reconstrucţie 
ecologică şi perdele forestiere, suma 
de 50 mii lei pentru Comuna 
Mărculeşti, judeţul Ialomiţa 
 
 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, 
Grupul parlamentar PSD+PC  
 

Investiţie necesară pentru redarea în 
circuitul productiv a terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Totodată, potrivit art.14 alin.(2) 
din Legea nr.500/2002, privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare , nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă şi nici angajată 
şi efectuată din buget, dacă nu 
există bază legală pentru 
respectiva cheltuială. 

482. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 137 (193) 
Cod obiectiv 846 „INFIINTARE 
PERDELE DE PROTECTIE” 
 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie, suma de 50 mii lei 
pentru Comuna Bucu, judeţul 
Ialomiţa 
 
 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, 
Grupul parlamentar PSD+PC  

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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 Totodată, potrivit art.14 alin.(2) 
din Legea nr.500/2002, privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare , nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă şi nici angajată 
şi efectuată din buget, dacă nu 
există bază legală pentru 
respectiva cheltuială. 

483. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 139 (195) 
Cod obiectiv 847 
„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reconstrucţie 
ecologică şi perdele forestiere, suma 
de 100 mii lei pentru Comuna Sudiţi, 
judeţul Ialomiţa 
 
 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, 
Grupul parlamentar PSD+PC  
 

Investiţie necesară pentru redarea în 
circuitul productiv a terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Totodată, potrivit art.14 alin.(2) 
din Legea nr.500/2002, privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare , nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă şi nici angajată 
şi efectuată din buget, dacă nu 
există bază legală pentru 
respectiva cheltuială. 

484. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 137 (193) 
Cod obiectiv 846 „INFIINTARE 
PERDELE DE PROTECTIE” 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie, suma de 100 mii lei 
pentru Comuna Scânteia, judeţul 
Ialomiţa 
 
 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
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 Autor: Deputat Marian Neacşu, 
Grupul parlamentar PSD+PC  
 

cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Totodată, potrivit art.14 alin.(2) 
din Legea nr.500/2002, privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare , nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă şi nici angajată 
şi efectuată din buget, dacă nu 
există bază legală pentru 
respectiva cheltuială. 

485. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 137 (193) 
Cod obiectiv 846 „INFIINTARE 
PERDELE DE PROTECTIE” 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie suma de 100 mii lei 
pentru Comuna Valea Ciorii, judeţul 
Ialomiţa 
 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, 
Grupul parlamentar PSD+PC  

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Totodată, potrivit art.14 alin.(2) 
din Legea nr.500/2002, privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare , nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă şi nici angajată 
şi efectuată din buget, dacă nu 
există bază legală pentru 
respectiva cheltuială. 

486. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 137 (193) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie suma de 100 mii lei 
pentru Comuna Ograda, judeţul 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
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Cod obiectiv 846 „INFIINTARE 
PERDELE DE PROTECTIE” 
 
 

Ialomiţa 
 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, 
Grupul parlamentar PSD+PC 

prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Totodată, potrivit art.14 alin.(2) 
din Legea nr.500/2002, privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare , nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă şi nici angajată 
şi efectuată din buget, dacă nu 
există bază legală pentru 
respectiva cheltuială. 

487. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 137 (193) 
Cod obiectiv 846 „INFIINTARE 
PERDELE DE PROTECTIE” 
 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie suma de 100 mii lei 
pentru Comuna Gheorghe Lazăr, 
judeţul Ialomiţa 
 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, 
Grupul parlamentar PSD+PC 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Totodată, potrivit art.14 alin.(2) 
din Legea nr.500/2002, privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare , nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă şi nici angajată 
şi efectuată din buget, dacă nu 
există bază legală pentru 
respectiva cheltuială. 

488. MINISTERUL MEDIULUI ŞI Se repartizează în cadrul sumei Investiţie necesară pentru redarea în Propunem  respingerea 
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PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Cod obiectiv 847 
„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 
 
 

alocate pentru reconstrucţie 
ecologică şi perdele forestiere suma 
de 100 mii lei pentru Comuna 
Săveni, judeţul Ialomiţa 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, 
Grupul parlamentar PSD+PC 

circuitul productiv a terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 

amendamentului, întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Totodată, potrivit art.14 alin.(2) 
din Legea nr.500/2002, privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare , nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă şi nici angajată 
şi efectuată din buget, dacă nu 
există bază legală pentru 
respectiva cheltuială. 

489. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Cod obiectiv 847 
„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reconstrucţie 
ecologică şi perdele forestiere suma 
de 100 mii lei pentru Comuna 
Cosâmbeşti, judeţul Ialomiţa 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, 
Grupul parlamentar PSD+PC 
 

Investiţie necesară pentru redarea în 
circuitul productiv a terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Totodată, potrivit art.14 alin.(2) 
din Legea nr.500/2002, privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare , nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă şi nici angajată 
şi efectuată din buget, dacă nu 
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există bază legală pentru 
respectiva cheltuială. 

490. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 27 (198) 
Capitolul 74 
Titlul 55 Transferuri interne 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru transferuri suma de 
300 mii lei destinată obiectivul 
„Amenajarea unei platforme de 
gunoi ecologice”. 
 
Autor: Deputat Marian Neacşu, 
Grupul parlamentar PSD+PC 
 

Investiţie necesară pentru sănătatea 
populaţiei şi pentru protecţia 
mediului. 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
Totodată, potrivit art.14 alin.(2) 
din Legea nr.500/2002, privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare , nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă şi nici angajată 
şi efectuată din buget, dacă nu 
există bază legală pentru 
respectiva cheltuială. 

491. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02  
Titlul VI art.02 alin.14 
Programe multianuale de mediu

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „Realizare zona verde sat 
Nicolae Balcescu „ jud Calarasi , 
comuna Nicolae Balcescu cu suma 
de 343 mii lei  
 
Autor: Deputat Dan Ştefan 
Motreanu, Grupul parlamentar PNL 
 

Pentru alinierea la normele Uniunii 
Europene in ceea ce priveşte media 
de spaţiu verde pe cap de locuitor. 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările ulterioare, Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului se utilizează pentru 
finanţarea unor cheltuieli  
urgente sau neprevazute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
Totodată potrivit OG nr.59/2007 
privind instituirea Programului 
naţional de imbunatatire a 
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calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localitati, 
aceste proiecte se finantează din 
Fondul pentru mediu, proiectele 
selectate precum şi sumele 
destinate finanţării se aprobă 
prin hotarare a Guvernului 

492. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/07 Cap. 7406, 
Subcap. 06 Canalizarea şi 
tratarea apelor reziduale Titlul 
VII ALTE TRANSFERURI 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor la 
Cap. 7406, Subcap. 06 Canalizarea şi 
tratarea apelor reziduale Titlul VII 
ALTE TRANSFERURI, cu suma de  
930 000 lei, necesară pentru 
amenajarea sistemului de canalizare 
în satele Rojişte şi Tîmbureşti din 
comuna Rojişte judeţul Dolj. 
 
Autor: Deputat Ştefan Valeriu 
Zgonea, Grupul parlamentar PSD + 
PC 
 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării 
transfrontaliere, reducerea poluării 
solului, a apelor subterane şi a 
apelor de suprafaţă receptoare. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Potrivit Legii nr.500/2002 cu 
modificările ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Totodată potrivit OG nr.59/2007 
privind instituirea Programului 
naţional de imbunatatire a 
calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localitati, 
aceste proiecte se finantează din 
Fondul pentru mediu, proiectele 
selectate precum şi sumele 
destinate finanţării se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului. 

493. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 Cap. 5001, 
Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 
Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 14, cu suma de 550 

Investiţia este necesară având în 
vedere imperativul ameliorării 
calităţii factorilor de mediu şi 
îmbunătăţirea calităţii vieţii 
locuitorilor comunei  Gîngiova. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Potrivit Legii nr.500/2002 cu 
modificările ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
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ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 14. 

000 lei necesară pentru reabilitarea şi 
extinderea pădurilor şi spaţiilor verzi, 
în comuna Gîngiova judeţul Dolj. 
 
 
Autor: Deputat Ştefan Valeriu 
Zgonea, Grupul parlamentar PSD + 
PC 
 

 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

de hotărâri ale Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Totodată potrivit OG nr.59/2007 
privind instituirea Programului 
naţional de imbunatatire a 
calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localitati, 
aceste proiecte se finantează din 
Fondul pentru mediu, proiectele 
selectate precum şi sumele 
destinate finanţării se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului. 

494. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 Cap. 5001, 
Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 14. 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 
Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 14, cu suma de 15 000 
lei necesară pentru realizarea unor 
studii de fezabilitate pentru 
împădurirea a 50 ha. De teren în 
comuna Urzicuţa judeţul Dolj. 
 
Autor: Deputat Ştefan Valeriu 
Zgonea, Grupul parlamentar PSD + 
PC 
 

Investiţia este necesară având în 
vedere imperativul ameliorării 
calităţii factorilor de mediu şi 
îmbunătăţirea calităţii vieţii 
locuitorilor comunei  Urzicuţa. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Potrivit Legii nr.500/2002 cu 
modificările ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Totodată potrivit OG nr.59/2007 
privind instituirea Programului 
naţional de imbunatatire a 
calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localitati, 
aceste proiecte se finantează din 
Fondul pentru mediu, proiectele 
selectate precum şi sumele 
destinate finanţării se aprobă 
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prin hotărâre a Guvernului 
495. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 

PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 Cap. 5001, 
Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 14. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 
Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 14, cu suma de 20 000 
lei necesară pentru susţinerea 
Programului de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin împădurirea a 
101 ha. Teren în comuna Bistreţ 
judeţul Dolj. 
  
 
Autor: Deputat Ştefan Valeriu 
Zgonea, Grupul parlamentar PSD + 
PC 
 

Investiţia este necesară având în 
vedere imperativul ameliorării 
calităţii factorilor de mediu şi 
îmbunătăţirea calităţii vieţii 
locuitorilor comunei  Bistreţ. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Potrivit Legii nr.500/2002 cu 
modificările ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Totodată potrivit OG nr.59/2007 
privind instituirea Programului 
naţional de imbunatatire a 
calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localitati, 
aceste proiecte se finantează din 
Fondul pentru mediu, proiectele 
selectate precum şi sumele 
destinate finanţării se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului. 

496. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 Cap. 7001, 
Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
1000000  lei necesară pentru 
amenajarea cursului pârâului 
Segarcea, judeţul Dolj. 
 
 
 
 
Deputat: Deputat Ştefan Valeriu 

Investiţia este necesară având în 
vedere importanţa elaborării unei 
strategii privind investiţiile 
necesare în domeniul gospodăririi 
apelor şi a realizării unui sistem 
hidrologic integrat la nivelul 
întregii ţări pentru prevenirea şi 
reducerea efectelor dezastrelor 
naturale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Potrivit Legii nr.500/2002 cu 
modificările ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
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Zgonea, Grupul parlamentar PSD + 
PC 
 
 

497. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23, 02, Titlul C, art 02, 
alin 14 
Programe multianuale de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 3060 
mii lei pentru comuna Botoroaga, 
judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "Sistem 
centralizat de alimentare cu apă 
potabilă şi canalizare ape uzate 
menajere în satele Bortoroaga şi 
Valea Cireşului conform HG nr 
1517/10.12.2009 rivind stabilirea 
unor măsuri pt realizarea 
programelor multinaţionale prioritare 
de mediu şi gospodărire a apelor" 
 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu,  
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:Bugetul 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 

498. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23, 02, Titlul C, art 02, 
alin 14 
Programe multianuale de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 3000 
mii lei pentru comuna Buzescu, 
judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "Sistem 
centralizat de alimentare cu apă şi 
canalizare " 
 
Autori:  

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare:Bugetul 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
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Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 

499. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23, 02, Titlul C, art 02, 
alin 14 
Programe multianuale de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru comuna Călmăţuiu de 
Sus, judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "alimentare cu 
apă şi canalizare, alimentare gaze " 
 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
 
Sursa de finanţare:Bugetul 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
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locale. In ceea ce priveşte 
lucrările de alimentare cu gaze 
precizăm că nu există bază 
legală pentru finanţarea acestor 
activităţi din bugetul 
Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 

500. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23, 02, Titlul C, art 02, 
alin 14 
Programe multianuale de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 16000 
mii lei pentru comuna Conţeşti, 
judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "alimentare cu 
apă şi canalizare " 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare:Bugetul 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 

501. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 Titlul 6, Art. 02, 
alin 14 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 300 mii lei pentru 
înfiinţare puncte de colectare 
ecologice, sistem de colectare a 

Pentru asigurarea unei calităţi mai 
bune a vieţii locuitorilor  
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
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gunoaielor menajere in localitatea 
Mereni, judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 

502. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 Titlul 6 art. 02 
alin 14 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 350 mii lei pentru 
înfiinţare parc comunal in localitatea 
Mereni, judeţul Teleormani 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Asigurarea unor condiţii decente de 
viaţă pentru locuitorii din zonă 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Alocare din 
suma prevăzută 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spatii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantarii 
acestora se aproba prin hotarare 
a Guvernului.  
 

503. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 Titlul 6 art. 02 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 100 mii lei pentru 
amenajare parc comunal în 

Asigurarea unor condiţii decente de 
viaţă pentru locuitorii din zonă 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
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alin 14 localitatea Rădoieşti 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: Alocare din 
suma prevăzută 

Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spatii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantarii 
acestora se aproba prin hotarare 
a Guvernului 

504. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 Titlul 6 art. 02 
alin 14 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 106 mii lei pentru 
parc comunal şi amenajare spaţii 
verzi în localitatea Vârtoapele 
 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Asigurarea unor condiţii decente de 
viaţă pentru locuitorii din zonă 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Alocare din suma prevăzută 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spatii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantarii 
acestora se aproba prin hotarare 
a Guvernului.  
 

505. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23, 02, Titlul C, art 02, 
alin 14 
Programe multianuale de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 150 
mii lei pentru comuna Năsturelu, 
judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "alimentare cu 
apă şi canalizare " 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
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Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor 

finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 

506. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 – Cod obiectiv  
277 - “Acumularea Runcu, 
judeţul Maramureş” 

Se propune alocarea sumei totale de 
62.000 mii lei prin suplimentarea cu 
57.000 mii lei a sumei de 5.000 mii 
lei prevăzută în Anexa 3/23/29, Cod 
obiectiv  277, cap. 70.01.65 
"Cheltuieli aferente programelor cu 
finanţare rambursabilă ", pentru 
obiectivul de investiţii în continuare 
“Acumularea Runcu, judeţul 
Maramureş” 
 
 
 
 
 
 
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul 
parlamentar UDMR 

Scopul principal al acumularii 
Runcu este cel de asigurare a sursei 
de apă potabilă în zona oraşului 
Baia Mare. Pentru respectarea 
tehnologiei de realizare a acestui 
obiectiv de investitii, cât şi 
respectarea graficului de finanţare 
şi a angajamentelor încheiate între 
România şi BDCE, pentru anul 
2010 este necesară alocarea sumei 
de 62.000 mii lei.  
Sursa de finanţare - alocare în 
cadrul proiectului de buget pe anul 
2010 al Ministerului Mediului şi 
Pădurilor, la cap. 70.01.65 
"Cheltuieli aferente programelor cu 
finanţare rambursabilă ", pe fisa 
obiectivului de investiţii.  
 
Suma totala prevazută la cap. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se precizează obiectivul de 
investiţii finanţat de la capitolul 
70.01 titlul 65 ”Cheltuieli 
aferente programelor cu 
finanţare rambursabilă” ce se 
diminuează. 
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Deputat  Korodi Attila - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul 
parlamentar PD-L 
 

70.01.65 "Cheltuieli aferente 
programelor cu finanţare 
rambursabilă " din bugetul cash 
ramâne aceeasi. 

507. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Cod obiectiv  4 – “Cheltuieli de 
expertiză, proiectare şi execuţie 
privind consolidări, intervenţii 
calamităţi naturale” 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
346.356 mii lei, prin suplimentarea 
cu 20.800 mii lei  a sumei de 
325.556 mii lei, prevăzută în  Anexa 
3/23/29, Cod obiectiv  4, cap. 
70.01.65 "Cheltuieli aferente 
programelor cu finanţare 
rambursabilă ", pentru obiective de 
investiţii cu rol  de prevenire şi 
înlăturare a efectelor produse de 
acţiuni accidentale şi calamităţi 
naturale 
 
 
 
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul 

Realizarea obiectivelor de investitii 
cu rol de combatere si prevenire a 
efectelor calamitatilor naturale, cât 
şi respectarea graficului de 
finanţare şi a angajamentelor 
încheiate între Romania Banca 
Mondială si Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei. 
 
Sursa de finanţare - alocare în 
cadrul proiectului de buget pe anul 
2010 al Ministerului Mediului şi 
Pădurilor la cap. 70.01.65 
"Cheltuieli aferente programelor cu 
finanţare rambursabilă ", pe fişa 
categoriei de investiţii. 
Suma prevăzută la cap. 70.01.65 
"Cheltuieli aferente programelor cu 
finanţare rambursabilă " din 
bugetul cash rămâne aceeaşi. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se precizează obiectivul de 
investiţii de unde se diminuează 
astfel încât să nu afecteze  titlul 
65 ”Cheltuieli aferente 
programelor cu finanţare 
rambursabilă” aferent capitolului 
70.01. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 344 -

parlamentar UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul 
parlamentar PD-L 
 

508. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Cod obiectiv  4 – “Cheltuieli de 
expertiză, proiectare şi execuţie 
privind consolidari, intervenţii 
calamităţi naturale 

Se propune realocarea sumei de 
54.000 mii lei  Anexa 3/23/29, Cod 
obiectiv  4, la cap. 83.01-Agricultură, 
Silvicultură, Piscicultură şi 
Vânătoare, titlul 55 – Alte 
transferuri, articol 12 – Investiţii ale 
agenţilor economici cu capital de 
stat, de la cap.74.01- Protecţia 
Mediului, titlul 55 –Alte transferuri, 
articol 12 – Investitii ale agenţilor 
economici cu capital de stat. 
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul 
parlamentar PD-L 

Sursa de finanţare - redistribuire în 
cadrul proiectului de buget pe anul 
2010 al Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Din valoarea totală de 87.655 
prevăzuta la cap.74.01- Protecţia 
Mediului, titlul 55 –Alte transferuri, 
articol 12 – Investiţii ale agenţilor 
economici cu capital de stat, se 
redistribuie suma de 54.000 mii lei  
la cap. 83.01-Agricultură, 
Silvicultură, Piscicultură şi 
Vânătoare, titlul 55 –Alte 
transferuri, articol 12 – Investiţii ale 
agenţilor economici cu capital de 
stat. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Nu se precizează de la ce 
capitol/articol/alineat se doreşte 
a fi redistribuită suma de 54.000 
mii lei. 
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509. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Cod obiectiv  850 – “Perimetre 
de ameliorare în fond funciar şi 
forestier în silvicultură” 
 

Se propune alocarea sumei totale de 
15.000 mii lei, prin suplimentarea cu 
11.111 mii lei a sumei de 3.889 mii 
lei, prevăzută în  Anexa 3/23/29, Cod 
obiectiv  850, la cap. 74.01 - 
Protecţia Mediului, titlul 70.01 – 
Cheltuieli de Capital, articol 
71.01.01- Construcţii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul 
parlamentar PD-L 
 

Obiectivul de investiţii reprezintă  
lucrări de împădurire a terenurilor 
degradate aparţinând consiliilor 
locale sau persoanelor fizice, 
lucrări contractate în intervalul 
2006-2008 şi care se derulează pe 
perioade de 3-7 ani, în funcţie de 
condiţiile de degradare şi de 
compoziţia de împădurire adoptată. 
Aceste lucrări nu pot fi conservate 
(sunt organisme vii), lipsa finanţării 
putând duce la compromiterea 
întregii investiţii, plantaţia 
calamitându-se. 
 
Sursa de finanţare - redistribuire în 
cadrul proiectului de buget pe anul 
2010 al Ministerului Mediului şi 
Pădurilor.  
Suma de 11 111 mii lei se adaugă la 
articolul 71.01.01- Construcţii, in 
fisa obiectivului de investiţii, astfel: 
- se diminuează cu suma de 6 623 

mii lei articolul 71. 01. 03 
Mobilier, aparatura birotica si 
alte active corporale; 

- se diminuează cu suma de 4 488 
mii lei articolul 71. 03 Reparaţii 
capitale. 

Suma totala de 55 715 mii lei, 
prevăzută la cap. 74.01- Protecţia 
Mediului, titlul 70.01 – Cheltuieli 
de Capital, din bugetul cash rămâne 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Nu se precizează de la ce 
obiectiv de investiţii este operată 
reducerea , astfel încât titlul 70 
„Cheltuieli de capital” aferent 
capitolului 74.01 ”Protecţia 
mediului”, să nu se modifice 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 346 -

aceeaşi.  
510. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 

PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Cod obiectiv  2 – “Dotări 
independente” 
 

Se propune alocarea sumei totale de 
9.196 mii lei,  prin diminuarea cu 
6.623 mii lei a valorii de 15.819 mii 
lei, prezentată în Anexa 3/23/29, cod 
obiectiv 2, la cap. 74.01- Protecţia 
Mediului, titlul 70.01 – Cheltuieli de 
Capital, articol 71.01.03 – “Mobilier, 
aparatură birotică şi alte active 
corporale” 
 
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul 
parlamentar PD-L 
 

Necesitatea dotării laboratoarelor 
cu aparatura necesară acreditării 
laboratoarelor Agenţiilor de 
Protecţia Mediului, echipamente şi 
instrumente pentru monitorizarea 
calităţii aerului, achizitie sistem de 
stingere automată a incendiilor, 
sistem de hidranţi. 
 
Sursa de finanţare - redistribuire în 
cadrul proiectului de buget pe anul 
2010 al Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Suma de 9 196 mii lei, prevazută la 
cap. 74.01- Protecţia Mediului, 
titlul 70.01 – Cheltuieli de Capital, 
articol 71.01.03 Mobilier, aparatură 
birotică şi alte active corporale – 
rezultă prin diminuarea cu    
6 623 mii lei de la cap. 74.01- 
Protecţia Mediului, titlul 70.01 – 
Cheltuieli de Capital, a sumei de 15 
819 mii lei, prevăzuta in fisa 
categoriei de investiţii.  
Suma de 55.715 mii lei, prevăzuta 
la cap. 74.01- Protecţia Mediului, 
titlul 70.01 – Cheltuieli de Capital 
in bugetul cash rămâne aceeaşi.  

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Nu se precizează ce obiectiv de 
investiţii  se diminuează  astfel 
încât titlul 70 „Cheltuieli de 
capital ” aferent capitolului 
74.01 „Protecţia mediului” să nu 
se modifice. 
 

511. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Cod obiectiv  2 – “Dotări 

 Se propune realocarea sumei de 
2.000 mii lei, prezentată în Anexa 
3/23/29, cod obiectiv 2, la cap. 
83.01-Agricultură, Silvicultură, 

Sursa de finanţare - redistribuire în 
cadrul proiectului de buget pe anul 
2010 al Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Nu se precizează de la ce 
capitol/ titlu/ articol/alineat se 
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independente” 
    

Piscicultură şi Vânătoare, titlul 55 –
Alte transferuri, articol 12 – Investiţii 
ale agenţilor economici cu capital de 
stat. 
 
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul 
parlamentar PD-L 
 

 
Din valoarea totala de 87.655 mii 
lei prevăzută la cap.74.01- Protecţia 
Mediului, titlul 55 –Alte transferuri, 
articol 12 – Investiţii ale agenţilor 
economici cu capital de stat, se 
redistribuie suma de 2.000 mii lei  
la cap. 83.01-Agricultură, 
Silvicultură, Piscicultură şi 
Vânătoare, titlul 55 –Alte 
transferuri, articol 12 – Investiţii ale 
agenţilor economici cu capital de 
stat, prevăzută în fişa categoriei de 
investiţii. 

propune realocarea. 
 

512. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Cod obiectiv  5 – “Alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor” 
     

Se propune alocarea sumei de 518 
mii lei, prin suplimentarea cu 68 mii 
lei  a sumei de 450 mii lei, prevăzută 
în  Anexa 3/23/29, Cod obiectiv 5,  
la cap. 74.01- Protecţia Mediului, 
titlul 70.01 – Cheltuieli de Capital, 
articol 71.01.30 – “Alte active fixe”. 
 
 
 
 
 
 

Sunt necesare fonduri atât pentru 
implementarea “Sistemului 
Informaţional de Mediu la nivel 
naţional”, cât şi pentru 
achiziţionarea de licenţe de softuri . 
In scopul asigurării funcţionalităţii 
clădirilor în care îşi Gărzii 
Naţionale de Mediu, trebuiesc 
executate lucrări de hidroizolaţii, 
modernizări şi extinderi sedii. 
Sursa de finanţare - redistribuire în 
cadrul proiectului de buget pe anul 
2010 al Ministerului Mediului şi 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Nu se precizează capitolul, 
articolul, alineatul şi nici 
denumirea obiectivului de 
investiţii propus a fi diminuat 
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Se propune alocarea sumei de 5.170 
mii lei,  prin diminuarea sumei de 
9.726 mii lei cu 4 556 mii lei, 
prevăzută în  Anexa 3/23/29, Cod 
obiectiv 5, la cap. 74.01- Protecţia 
Mediului, titlul 70.01 – Cheltuieli de 
Capital, articol 71.03. – “Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe”. 
 
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul 
parlamentar PD-L 
 

Pădurilor. 
 
 
Suma de 68 mii lei diminuează art. 
71. 03 Reparaţii capitale si 
suplimentează art. 71. 01. 03 
Mobilier, aparatură birotică si alte 
active corporale, din cadrul 
aceluiaşi capitol, pe fişa categoriei 
de investiţii.  
Suma de 4 556 mii lei diminuează 
art. 71. 03 Reparaţii capitale.  
 
Suma de 77 715 mii lei, prevăzută 
la cap. . 74.01- Protecţia Mediului, 
titlul 70.01 – Cheltuieli de Capital, 
rămâne aceeaşi.  

513. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29   
Cod obiectiv  847 – 
“Reconstrucţie ecologică pe 
terenuri degradate şi perdele 

Se propune alocarea sumei de 29.090 
mii lei  la cap. 83.01-Agricultură, 
Silvicultură, Piscicultură şi 
Vânătoare, titlul 55 –Alte transferuri, 
articol 12 – Investiţii ale agenţilor 
economici cu capital de stat, 

Obiectivul de investiţii reprezintă  
lucrări de împădurire a terenurilor 
degradate aparţinând consiliilor 
locale sau persoanelor fizice, 
lucrări contractate în intervalul 
2006-2008 şi care se derulează pe 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Nu se precizează capitolul, 
articolul, alineatul şi nici 
denumirea obiectivului de 
investiţii propus a fi diminuat. 
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forestiere” 
     

prevăzută în Anexa 3/23/29, cod 
obiectiv 847 la cap.74.01 - Protecţia 
Mediului, titlul 55 –Alte transferuri, 
articol 12 – Investiţii ale agenţilor 
economici cu capital de stat. 
 
 
 
 
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul 
parlamentar PD-L 
 

perioade de 3-7 ani, în funcţie de 
condiţiile de degradare şi de 
compoziţia de împădurire adoptată. 
Aceste lucrări nu pot fi conservate 
(sunt organisme vii), lipsa finanţării 
putând duce la compromiterea 
întregii investiţii, plantaţia 
calamitându-se. 
 
Sursa de finanţare – redistribuire în 
cadrul proiectului de buget pe anul 
2010 al Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Din valoarea totală de 87.655 mii 
lei prevăzuta la cap.74.01- Protecţia 
Mediului, titlul 55 –Alte transferuri, 
articol 12 – Investiţii ale agenţilor 
economici cu capital de stat, se 
redistribuire suma 29.090 mii lei la 
cap 83.01-Agricultură, Silvicultură, 
Piscicultură şi Vânătoare, titlul 55 –
Alte transferuri, articol 12 – 
Investiţii ale agenţilor economici cu 
capital de stat, pe fişa obiectivului 
de investiţii. 

514. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Cod obiectiv  3 – “ Cheltuieli 
pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate şi 
alte studii” 
  

Se propune alocarea sumei de 1.000 
mii lei  la cap. 83.01-Agricultură, 
Silvicultură, Piscicultură şi 
Vânătoare, titlul 55 –Alte transferuri, 
articol 12 – Investiţii ale agenţilor 
economici cu capital de stat 
prevăzută în Anexa 3/23/29, cod 
obiectiv 3, de la cap. 74.01- Protecţia 

Elaborarea documentaţiilor tehnico 
– economice , faza studiu de 
prefezabilitate, fezabilitate, etc., ce 
stau la baza aprobării conform 
legislaţiei în vigoare a obiectivelor 
de investiţii noi. 
 
Sursa de finanţare - redistribuire în 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Nu se precizează capitolul, 
articolul, alineatul şi nici 
denumirea obiectivului de 
investiţii propus a fi diminuat. 
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Mediului, titlul 55 –Alte transferuri, 
articol 12 – Investiţii ale agenţilor 
economici cu capital de stat.  
 
 
 
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul 
parlamentar PD-L 
 

cadrul proiectului de buget pe anul 
2010 al Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
 
Din valoarea totala de 87.655 mii 
lei prevăzuta la cap.74.01- Protecţia 
Mediului, titlul 55 –Alte transferuri, 
articol 12 – Investiţii ale agenţilor 
economici cu capital de stat, se 
redistribuie suma de 1.000 mii lei  
la cap. 83.01-Agricultură, 
Silvicultură, Piscicultură şi 
Vânătoare, titlul 55 –Alte 
transferuri, articol 12 – Investiţii ale 
agenţilor economici cu capital de 
stat, pe fisa categoriei de investiţii. 

515. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/ 02    

Se propune introducerea capitolului 
83.01 Agricultură, silvicultura, 
piscicultura si vânătoarea, 
subcapitolul 83. 01. 04 Silvicultura 
cu suma de  124 896 mii lei, detaliată 
pe articole şi alineate în anexă.  
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul 
parlamentar UDMR 

Respectarea clasificaţiei bugetare 
funcţionale aprobată de Ministerul 
Finanţelor. 
 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea cu 
suma de 124 896 mii lei a  
capitolului 74. 01 Protecţia 
Mediului, subcapitol 74. 01. 03 
Reducerea si controlul poluării( 
detaliere pe articole si alineate in 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Nu este prezentată anexa şi nu se 
precizează capitolul, articolul, 
alineatul aferente capitolului 
74.01 „Protecţia mediului”, care 
se doresc a fi reduse. 
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Deputat  Seres Dénes - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul 
parlamentar PD-L 

anexa ). 

516. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/ 02    

Se propune alocarea sumei de 8 000 
mii lei la capitolul 74. 01 Protectia 
Mediului, titlul 20 Bunuri şi servicii, 
articol 20. 10 Cercetare – dezvoltare. 
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul 
parlamentar PD-L 

Plata studiilor de cercetare – 
dezvoltare efectuate şi neachitate in 
anul 2009. 
 
 
 
Sursa de finanţare: redistribuirea în 
cadrul proiectului de buget pe anul 
2010 al Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Potrivit OMF nr.1954/2005 
pentru aprobarea Clasificaţiei 
indicatorilor privind finanţele 
publice, sumele cuprinse la 
alin.20.10 ”Cercetare 
dezvoltare” vor fi evidenţiate 
începând cu anul 2010 la 
alineatul 55.01.48. „Finanţarea 
proiectelor de cercetare-
dezvoltare şi inovare”.  
 

517. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/ 02    

Se propune suplimentarea cap. 74. 01 
Protecţia Mediului, subcap. 74. 01. 
03 Reducerea si controlul poluării cu 
suma de  
2 000 mii lei, la articolul 20. 10 
Cercetare – Dezvoltare.  
 

Plata studiilor de cercetare – 
dezvoltare aferente activităţii de 
silvicultură realizate şi neachitate în 
anul 2009. 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea cu 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Bugetul Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale este 
dimensionat potrivit sarcinilor şi 
atribuţiilor acestuia în domeniu. 
Potrivit OMF nr.1954/2005 
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Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul 
parlamentar PD-L 

suma de 2 000 mii lei a capitolului 
83. 01 Agricultura, silvicultura, 
piscicultura şi vânătoare, din cadrul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale.  

pentru aprobarea Clasificaţiei 
indicatorilor privind finanţele 
publice, sumele cuprinse la 
alin.20.10 ”Cercetare 
dezvoltare” vor fi evidenţiate 
începând cu anul 2010 la 
alineatul 55.01.48. „Finanţarea 
proiectelor de cercetare-
dezvoltare şi inovare”.  
 

518. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/ 02  şi Anexa 3/23/ 
06  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor la 
Anexa 3/23/02, Titlul I 
CHELTUIELI DE PERSONAL, din 
Bugetul alocat Ministerului Mediului 
şi Pădurilor prin redistribuire de la 
Capitolul de cheltuieli „Bunuri şi 
Servicii” cu  suma de 2.900 mii lei, 
care se distribuie conform anexei la 
prezentul amendament. 
 
Scopul solicitării este de a asigurara 
finanţarea numărului de 68 de posturi 
cu care se propune suplimentarea 
numărului maxim de posturi 
finanţate în anul 2010 prin bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
prevăzut în Anexa 3/23/06, Capitol 
7401, rezultând numărul maxim de 
posturi finanţate de 4.630 şi fondul 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru realizarea 
menţinerii actualei capacitaţi 
instituţionale a sistemului naţional 
de protecţie a mediului , în scopul 
respectării angajamentelor asumate 
de România prin Tratatul de 
Aderare, la Capitolul 22 - Mediu . 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: din Bugetul 
alocat Ministerului Mediului şi 
Pădurilor prin redistribuire de la 
Capitolul de cheltuieli „Bunuri şi 
Servicii”, detaliat pe articole si 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Potrivit OUG nr.34/2009 cu 
privire la rectificarea bugetară pe 
anul 2009 şi reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale, 
ocuparea posturilor este interzisă 
în anul 2010. 
Amendamentul conduce la 
creşterea cheltuielilor cu 
personalul ceea ce contravine 
angajamentelor cu Fondul 
Monetar Internaţional. 
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aferent salariilor de bază.  
 
Autori:   
Deputat  Borbély László - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Korodi Attila - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat  Seres Dénes - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Erdei István - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Lakatos Péter - Grupul 
parlamentar UDMR 
Deputat Ioan Oltean, Grupul 
parlamentar PD-L 
 

alineate, astfel: 
20.01 Bunuri si servicii – 2 900 mii 
lei; 
20.01.01 Furnituri birou – 500 mii 
lei; 
20.01.03 Incalzit, iluminat si forta 
motrica – 1 000 mii lei; 
20.01.05 Carburanti, lubrefianti – 
400 mii lei; 
20.01.08 Posta, telecomunicatii, 
radio, tv internet – 1 000 mii lei 

519. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Anexa nr. 3/23, cu suma de 50.000 
lei pentru decolmatarea Pârâului 
BALASAN, Municipiul Băileşti, 
Judeţul Dolj.  
 
 
Autori:  Deputat Gelu VIŞAN - 
Grupul parlamentar PD-L 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
decolmatarea pârâului BALASAN, 
pentru prevenirea producerii de 
dezastre naturale.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului  

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul exercitiului bugetar. 

520. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02/ 5001/grupa 
20/art.18 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 16.382 mii lei pentru pentru 
întreţinerea cabalinelor  din care  
- 11.382  mii lei pentru categoria 
Herghelia Naţională 
 - 5.000 mii lei pentru cai rasă sector 

Din proiectele de bugete depuse la 
parlament în niciunul din proiectele 
bugetelor celor două ministere 
(MADR şi MMP) nu se regăsesc 
prevăzute sume pentru alocaţiile 
zilnice de la bugetul de stat pentru 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispozitia 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 354 -

privat 
 
 
Autori: 
Deputat Pavel Horj,  Grupul 
parlamentar PNL 
Deputat Vasile Berci, Grupul 
parlamentar PNL 

întreţinere cabalinelor din categoria 
Herghelia Naţională. / 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul exercitiului bugetar 

521. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa nr. 3 / 22 / 29  
COD OBIECTIV 2 
b. Dotari independente, la 
poziţia 8301Agricultura, 
Silvicultura, Piscicultura si 
Vanatoare, 83015501 A. 
Transferuri interne, 8301550112 
Investitii ale agentilor economici 
cu capital de stat 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 2.300 mii lei, sumă necesară 
pentru reîntregirea efectivului de cai 
de rasă din patrimoniul genetic 
naţional aflat în proprietatea publică 
a statului.  
 
 
Autori:  
Deputat Pavel Horj,  Grupul 
parlamentar PNL 
Deputat Vasile Berci, Grupul 
parlamentar PNL  

Pentru asigurarea patrimoniului 
genetic naţional, cele mai bune 
exemplare cabaline din fiecare rasă 
care au susţinut probe de calificare 
vor fi promovate în categoria 
Herghelia Naţională, urmând a fi 
cumpărate şi/sau subvenţionate de 
stat/ 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul exercitiului bugetar 

522. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa nr. 3 / 23 / 02 /7400/85 

Se propune suplimentarea cu suma 
de  30 mii lei pentru recuperare 
subvenţii -  Staţiunea de Cercetare 
Dezvoltare pentru Creşterea 
Animalelor de Blană Tg. Mureş din 
cadrul RNP – Romsilva 
 
Autori:  
Deputat Pavel Horj,  Grupul 
parlamentar PNL 
Deputat Vasile Berci, Grupul 
parlamentar PNL  

RNP – Romsilva nu a primit 
subvenţiile pentru întreţinerea celor 
650 animale de blană din fondul 
genetic de la Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale, suma prevăzută 
ca subvenţii de la bugetul de stat 
pentru 2009 / 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul exercitiului bugetar. 
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523. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 

PĂDURILOR 
Anexa 3/23/28 CAPITOL 74  
PROTECTIA MEDIULUI 
Anexa 3/23/28 COD OBIECTIV 
850 
Perimetre de ameliorare in fond 
funciar si forestier in 
silvicultura 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 30.000 mii lei  pentru lucrări de 
reconstrucţie ecologică  
 
 
 
 
Autori:  
Deputat Pavel Horj,  Grupul 
parlamentar PNL 
Deputat Vasile Berci, Grupul 
parlamentar PNL  
 

Împăduriri pe terenuri degradate,  
inapte folosinţelor agricole /Fondul 
de rezerva la dispozitia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul exercitiului bugetar. 

524. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/28 CAPITOL 74  
PROTECTIA MEDIULUI 
7406 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 73.000 mii lei din credite externe 
pentru reabilitare 467 km drumuri 
forestiere 81,48 km albie torenţială 
corectată 
 
 
 
Autori:  
Deputat Pavel Horj,  Grupul 
parlamentar PNL 
Deputat Vasile Berci, Grupul 
parlamentar PNL  
 

Pentru reabilitări şi construcţii de 
drumuri forestiere necesare 
accesibilizării masei lemnoase, 
precum şi pentru lucrări de 
corectare a torenţilor în vederea 
apărării drumurilor forestiere şi 
aşezămintelor sociale/Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Potrivit OUG nr.64/2007 privind 
datoria publica, Guvernul este 
autorizat sa angajeze credite 
externe numai pentru finantarea 
deficitului bugetar. 
Drumurile forestiere sunt 
cuprinse in pozitie globala si se 
detaliaza separat de ordonatorul 
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principal de credite. 
525. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 

PĂDURILOR 
Anexa 3/23/28 CAPITOL 74  
PROTECTIA MEDIULUI 
74017101 Active fixe 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 52.000 mii lei din alocaţii 
bugetare 162 km drumuri forestiere 
 
 
 
 
Autori:  
Deputat Pavel Horj,  Grupul 
parlamentar PNL 
Deputat Vasile Berci, Grupul 
parlamentar PNL  
 

Pentru reabilitări şi construcţii de 
drumuri forestiere necesare 
accesibilizării masei lemnoase, 
precum şi pentru lucrări de 
corectare a torenţilor în vederea 
apărării drumurilor forestiere şi 
aşezămintelor sociale/Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Drumurile forestiere sunt 
cuprinse in pozitie globala si se 
detaliaza separat de ordonatorul 
principal de credite. 
 

526. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/28 CAPITOL 74  
PROTECTIA MEDIULUI 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 2.640 mii lei reprezentând 
cofinanţarea proiectului privind 
monitorizarea pădurilor (FUTMON) 
ce se derulează în perioada 2009-
2010 în cadrul programului LIFE+ al 
Comisiei Europene. 
 
Autori:  
Deputat Pavel Horj,  Grupul 
parlamentar PNL 
Deputat Vasile Berci, Grupul 
parlamentar PNL  

MAPDR s-a angajat faţă de 
Consiliul Europei odată cu lansarea  
în competiţie a acestei 
acţiuni/Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 

527. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/28 CAPITOL 74  

Se propune suplimentarea cu suma 
de 23.500 mii lei  pentru acordarea 
de compensaţii proprietarilor de 

Acordarea compensaţiilor este 
esenţială pentru reducerea 
conflictelor cu proprietarii de 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 357 -

PROTECTIA MEDIULUI 
 

păduri în arii naturale protejate 
 
 
 
 
Autori:  
Deputat Pavel Horj,  Grupul 
parlamentar PNL 
Deputat Vasile Berci, Grupul 
parlamentar PNL 

terenuri din arii protejate şi pentru 
menţinerea stării de conservare 
favorabilă a habitatelor/Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 

privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 

528. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/28 CAPITOL 74  
PROTECTIA MEDIULUI 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 10.000 mii lei necesari pentru 
îmbunătăţirea managementului 
ariilor naturale protejate  
 
 
Autori:  
Deputat Pavel Horj,  Grupul 
parlamentar PNL 
Deputat Vasile Berci, Grupul 
parlamentar PNL 

Dotarea cu echipamente specifice, 
realizarea de studii de cercetare 
privind specii şi habitate din ariile 
naturale protejate, susţinerea de 
activităţi recurente de monitorizare 
a elementelor capitalului 
natural/Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finantează si administrarea 
ariilor naturale protejate 

529. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02/ capitol 5001 
Grupa 55 Art.01 Al.6 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 3.000 mii lei pentru decontarea 
serviciilor privind paza şi protecţia 
gratuită a pădurilor puse în posesie 
pentru o perioadă de maxim 180 de 
zile de la data predării către 
proprietari 

RNP-ROMSILVA asigură plata 
serviciilor privind paza şi protecţia 
gratuită a pădurilor puse în posesie 
pentru o perioadă de maxim 180 de 
zile de la data predării către 
proprietari în conformitate cu 
Ordinului Ministrului Agriculturii, 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
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Autori:  
Deputat Pavel Horj,  Grupul 
parlamentar PNL 
Deputat Vasile Berci, Grupul 
parlamentar PNL  

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 
454/06.07.2006/ Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 

de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 

530. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23, 02, Titlul C, art 02, 
alin 14 
Programe multianuale de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru comuna Dobreşti, 
judeţul Argeş, în vederea realizării 
obiectivului în continuare 
"canalizare, staţie epurare şi ape 
uzate menajere în satul Fureşti, 85%" 
 
Autor: 
Deputat  Andrei Gerea, Grupul 
parlamentar PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 

531. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 

Se propune alocarea sumei de 
4.564,264 mii lei pentru comuna 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
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Anexa 3/23, 02, Titlul C, art 02, 
alin 14 
Programe multianuale de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Drăganu, judeţul Argeş, în vederea 
realizării obiectivului în continuare 
"canalizare, staţie epurare şi ape 
uzate menajere, în localitatea 
Drăganu, 85% execuţie" 
 
 
Autor: 
Deputat  Andrei Gerea, Grupul 
parlamentar PNL  

creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 

Sursa de finanţare nu este clară 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor, se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aproba prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administratiei publice 
locale. 

532. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 
Art.02/alin.14 – Programe 
multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor   

Se propune alocarea sumei de 42 mii 
lei pentru „Studii de fezabilitate şi 
proiectare modernizare parc 
comunal”, comuna Dumbrăveni, jud. 
Suceava 
 
 
Autor: 
Senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
Totodată, potrivit OUG 
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nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati, aceste proiecte se 
finantează din Fondul pentru 
mediu. Proiectele selectionate si 
sumele destinate finantării 
acestora se aproba prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

533. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 
Art.02/alin.14 – Programe 
multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor   

Se propune alocarea sumei de 65 mii 
lei pentru „Lucrări privind defrişarea 
de copaci în parcul comunal”, 
comuna Dumbrăveni, jud. Suceava 
 
 
Autor: 
Senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Lucrări pentru amenajarea şi 
modernizarea parcului comunal .  

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finantare nu este clara 
intrucat nu se specifica capitolul, 
titlul, alineatul ce se propune a fi 
diminuat. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor lucrari  din 
bugetul Ministerului Mediului si 
Pădurilor. 
 

534. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 – capitolul 7401 
grupa 51 transferuri 

Reabilitarea şi înfiinţare spaţii verzi, 
comuna Glodeanu Sărat, Judeţ Buzău 
din cadrul programului spaţii verzi = 
500.300 lei 
 
Autor: 
Deputat Ghiveciu Marian, Grupul 
parlamentar PSD + PC 

Realizarea lucrarilor de reabilitare 
şi înfiinţare a spaţiilor verzi  
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
Nu există  temei legal pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
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instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 

535. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 – capitolul 7401 
grupa 51 transferuri 

Amenajare peisagistică a centrului 
civic, comuna Glodeanu Sărat Judeţ 
Buzău = 300.000 lei 
 
Autor: 
Deputat Ghiveciu Marian, Grupul 
parlamentar PSD + PC 

Realizarea lucrarilor de reabilitare 
şi înfiinţare a spaţiilor verzi  
 
  
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
Nu există  temei legal pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 

536. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 – capitolul 7401 
grupa 51 transferuri 

Reabilitare parc comunal în suprafaţă 
de 7400 mp., comuna Padina, Judeţ 
Buzău = 450.000 lei 
 
Autor: 
Deputat Ghiveciu Marian, Grupul 
parlamentar PSD + PC 

Realizarea lucrarilor de reabilitare 
şi înfiinţare a spaţiilor verzi  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
Nu există  temei legal pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
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Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 

537. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 – capitolul 7401 
grupa 51 transferuri 

Înfiinţare spaţii verzi, oraş 
Pogoanele, Judeţ Buzău = 100.000 
lei 
 
 
 
Autor: 
Deputat Ghiveciu Marian, Grupul 
parlamentar PSD + PC 

Realizarea lucrarilor de reabilitare 
şi înfiinţare a spaţiilor verzi  
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat.  
Nu există  temei legal pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 

538. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 – capitolul 7401 
grupa 51  
transferuri 

Reabilitare şi înfiinţare spaţii verzi, 
în suprafaţă de 2 ha, comuna Ruşeţu, 
Judeţ Buzău = 1.000.000 lei 
 
 
Autor: 
Deputat Ghiveciu Marian, Grupul 
parlamentar PSD + PC 

Realizarea lucrarilor de reabilitare 
şi înfiinţare a spaţiilor verzi  
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
Nu există  temei legal pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 363 -

Mediului şi Pădurilor. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 

539. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
  

Continuarea finanţării proiectului 
„Reabilitare şi reţele de distribuţie a 
apei potabile, Etapa a-II-a  şi 
extindere reţele de canalizare în 
oraşul Zărneşti, Judeţul Braşov  
Convenţie în derulare 
Suma necesară : 2.161 mii lei  
 
 
Autor: 
Senator Titus Corlăţean, Grupul 
parlamentar PSD + PC 

Continuarea proiectului de 
reabilitare şi extindere a reţelei de 
canalizare în oraşul Zărneşti este 
necesară, la acest moment lucrările 
fiind oprite din cauza lipsei 
finanţării.  
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul global 
aprobat pentru Ministerul Mediului 
şi Pădurilor   

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
Prin bugetul Ministerului 
Mediului si Padurilor, potrivit 
art.2 din OG nr.40/206 pentru 
aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si reabilitarea si 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apa uzata, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investitii si pe 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 364 -

540. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Amenajarea unui parc de distracţie şi 
agrement, comuna Podu Turcului, 
jud. Bacău 
Valoare: 700 mii lei  
 
 
 
Autor: Senator Elena Mitrea, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
 

Este necesara amenajarea acestui 
parc pentru copiii şi bătrânii 
comunităţii care nu au unde sa-si 
petreacă timpul liber în mod 
civilizat  în aer liber.  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezervă la Dispozitia 
Guvernului  

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 

541. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Amenajare spaţii verzi şi parcare 
între blocuri, com. Podu Turcului, 
Jud. Bacău  
 
Valoare: 1000 mii lei  
 
Autor: Senator Elena Mitrea, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
 

Inexistenţa locurilor de parcare şi 
spatii inadecvate intre blocuri.  
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezervă la Dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. In ceea ce priveste 
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parcarile Ministerul Mediului si 
Pădurilor nu are baza legala 
pentru finantarea acestor 
cheltuieli din bugetul prevăzut 
pe anul 2010. 

542. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Amenajarea unui parc de joaca 
pentru copii pe amplasamentul fostei 
gradini zoologice dezafectate. Oras 
Buhusi, Judeţ Bacău.  
 
Valoare: 500 mii lei  
 
Autor: Senator Elena Mitrea, Grupul 
parlamentar PSD + PC 
 

Lipsa spaţiilor de joacă pentru 
copii, zona fiind imprejmuită, ferita 
de traficul stradal.  
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Ministerul Mediului  

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
Nu există  temei legal pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
 

543. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Alocarea sumei de 1.998.400 lei 
pentru proiectul “Sistem de încălzire, 
preparare apă caldă menajeră cu 
pompe de căldură folosind ca energie 
primară, energie regenerabilă extrasă 
din sol prin intermediul apei freatice 
şi panouri solare termice la clădirea 
şi sala de sport a Grupului Şcolar 
Industrial Minier Lupeni şi Şcoala 
Generală Nr. 2 + Sala de Sport din 
Municipiul Lupeni, jud. Hunedoara”. 
 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula, Grupul parlamentar PDS+PC 

Proiectul este depus la 
Administraţia Fondului de Mediu, 
contribuţia primăriei municipiului 
Lupeni este de 499.600 lei, 
valoarea totală a proiectului fiind 
de 2.498.000 lei. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest fond se 
finanteaza si proiectele privind 
producerea energiei din surse 
regenerabile. 
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Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicarea prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 

544. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Alocarea sumei de 1.500.000 lei 
pentru proiectul „Construire parc 
zona monument Lupeni 29” B-ul. T. 
Vladimirescu, municipiul Lupeni, 
jud. Hunedoara. 
 
 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula, Grupul parlamentar PDS+PC 

Proiectul este depus la 
Administraţia Fondului de Mediu, 
contribuţia primăriei municipiului 
Lupeni este de 519.244,66 lei, 
valoarea totală a proiectului fiind 
de 2.019.244,66 lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
 

545. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Alocarea sumei de 12.894.764 lei 
pentru proiectul Alimentarea cu apă 
şi canalizarea apelor menajere şi 
epurarea acestora pentru localităţile 
Bărăştii Haţegului, Săcel, Sînpetru, 
Vadu, comuna Sîntămăria-Orlea, 
judeţul Hunedoara. 
 
 
 
 
 
 

Acest proiect a fost depus în anul 
2002 pentru finanţare prin 
programul SAPARD fiind 
considerat eligibil dar datorită 
epuizării fondurilor nu a intrat la 
finanţare. 
A fost depus şi aprobat prin H.G. 
nr. 536/2006 fără componenta 
„Canalizarea şi epurarea apelor 
menajere” dar nu a fost finanţată 
investiţia. 
După adăugarea  componentei de 
canalizare şi epurare a apelor 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Prin bugetul Ministerului 
Mediului si Padurilor, potrivit 
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Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula, Grupul parlamentar PDS+PC 

menajere a fost depus prin adresa 
nr. 3494 din 01.11.2007 pentru 
includerea acestuia pe programe de 
mediu dar nu a fost încă finanţat 
nici de către Ministerul Mediului şi 
nici din alte surse. 
Menţionăm utilitatea şi necesitatea 
absolută a acestei investiţii, mai 
ales că în satele Bărăştii Haţegului, 
Săcel, Sînpetru şi Vadu, din 
comuna Sîntămăria-Orlea locuiesc 
1.138 locuitori, zona 
caracterizându-se printr-o mare 
încărcătură de nitriţi, nitraţi şi 
substanţe organice în apele 
fântânilor, situaţie accentuată ca 
urmare a inundaţiilor din anul 1999, 
lucru atestat atât de analizele de 
laborator cât şi de Lista zonelor 
vulnerabile la nitraţi. De asemenea, 
datorită modificărilor produse în 
pânza freatică ca urmare a 
lucrarilor de amenajări hidrotehnice 
din zonă, în perioadele caracterizate 
prin temperaturi ridicate apare 
fenomenul de secare a fântânilor. 
Lipsa unui sistem de canalizare 
ridică probleme de sănătate 
deosebite şi duce la degradarea 
continuă şi accelerată a mediului. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

art.2 din OG nr.40/206 pentru 
aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si reabilitarea si 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apa uzata, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investitii si pe 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 
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Guvernului 
546. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 

PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Alocarea sumei de 263.000 lei pentru 
proiectul Regularizare Valea Mare 
din satul Bărăştii Haţegului, Pârâul 
Bodiceasa din satul Săcel şi Valea lui 
Pârvu din satul Ciopeia, comuna 
Sîntămăria-Orlea, judeţul Hunedoara.
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula, Grupul parlamentar PDS+PC 
 

Ca urmare a viiturilor şi 
revărsărilor  torenţilor din anii 2005 
şi 2006, Valea Mare, Pârâul 
Bodiceasa şi Valea lui Pârvu au 
afectat grav locuinţe şi terenuri 
agricole. Ca urmare fiind necesare 
lucrări de refacere şi regularizare, 
acestea au fost demarate şi 
executate în proporţie de 54%; 
pentru finalizarea acestor lucrări 
este urgent nevoie de suma de 
263.000 sumă pe care bugetul local 
nu o poate acoperi. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Responsabilitatea  stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor intre 
proiectele inscrise in programul 
de investitii devine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  in Programul de 
investitii publice numai  daca 
documentatia  tehncio-
economica ale acestora au fost 
aprobate potrivite potrivit 
prevederilor alin.(1) art.43 din 
Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare. 
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547. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Alocarea sumei de 1.200.000 lei 
pentru regularizare Canalul Morii, 
municipiul Orăştie, judeţui 
Hunedoara. 
 
 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula, Grupul parlamentar PDS+PC 
 

Această lucrare necesită fonduri 
pentru finalizarea lucrărilor. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Responsabilitatea  stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor intre 
proiectele inscrise in programul 
de investitii devine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  in Programul de 
investitii publice numai  daca 
documentatia  tehncio-
economica ale acestora au fost 
aprobate potrivite potrivit 
prevederilor alin.(1) art.43 din 
Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare. 
 

548. MINISTERUL MEDIULUI ŞI Alocarea sumei de 4.077.291 lei Lipsa unui sistem de canalizare Propunem respingerea 
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PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

pentru “Alimentare cu apa si 
canalizare menajera, oras Geoagiu, 
sat Bozes, judetul Hunedoara”. 
 
 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula, Grupul parlamentar PDS+PC 
 

ridică probleme de sănătate 
deosebite şi duce la degradarea 
continuă şi accelerată a mediului. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Prin bugetul Ministerului 
Mediului si Padurilor, potrivit 
art.2 din OG nr.40/206 pentru 
aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si reabilitarea si 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apa uzata, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investitii si pe 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 
 

549. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  

Alocarea sumei de 412.629 lei pentru 
amenajarea unui parc nou in 
localitatea Paclisa, comuna Toteşti, 

Cresterea calitatii vietii oamenilor 
pe plan ecologic ambiental si social 
este necesar amenajarea unui parc 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
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 jud. Hunedoara. 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula, Grupul parlamentar PDS+PC 
 

în localitatea Paclisa. 
 
Dosarul cererii de finantare a fost 
depus la Ministerul Mediului  cu nr. 
de inregistrare  49291/06.10.2009. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 

550. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Alocarea sumei de 7.616.000 lei 
pentru alimentare cu apa  a satelor  
Hasdau, Dabica, Topliţa, valari, 
Goles, Dealu Mic  comuna Topliţa  
jud. Hunedoara. 
 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula, Grupul parlamentar PDS+PC 

Pentru imbunatatirea calitatii 
vietii comunitatii locale. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Prin bugetul Ministerului 
Mediului si Padurilor, potrivit 
art.2 din OG nr.40/206 pentru 
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aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si reabilitarea si 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apa uzata, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investitii si pe 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 
 

551. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Alocarea sumei de 6.000.000 lei 
pentru canalizare menajera si 
pluviala in satele Bosorod si Chitid, 
comuna Bosorod, judetul Hunedoara. 
 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula, Grupul parlamentar PDS+PC 
 

Realizarea acestui proiect ar 
elimina o parte din problemele de 
mediu şi ar aduce un confort pentru 
locuitorii acestor sate. 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Prin bugetul Ministerului 
Mediului si Padurilor, potrivit 
art.2 din OG nr.40/206 pentru 
aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
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prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si reabilitarea si 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apa uzata, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investitii si pe 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 
 

552. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Alocarea sumei de 500.000 lei  
pentru amenajarea Parcului Băcia, 
comuna Băcia, judeţul Hunedoara. 
 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula, Grupul parlamentar PDS+PC 

Proiect depus in 2007 şi 2008. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Nu există  bază legală pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
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mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 

553. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor la 
Anexa 3/23/01, Titlul 51, Art. 02. – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Transferuri de 
capital, din Fondul de Rezervă aflat 
la dispoziţia Guvernului cu  suma de 
300.000 mii lei pentru 
implementarea programelor 
multianuale prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula, Grupul parlamentar PDS+PC 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru realizarea 
obiectivelor de investiţii în 
infrastructura de mediu finanţate în 
cadrul programelor multianuale 
prioritare de mediu şi gospodărire a 
apelor, aflate în curs de 
implementare cât şi pentru cele care 
urmează a fi finanţate, în scopul 
respectării angajamentelor asumate 
de România prin Tratatul de 
Aderare, la Capitolul 22 - Mediu, a 
protecţiei şi îmbunătăţirii calităţii 
mediului şi a standardelor de viaţă 
în România, precum şi reducerea 
decalajului existent între UE şi 
România cu privire la infrastructura 
de mediu. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Prin bugetul Ministerului 
Mediului si Padurilor, potrivit 
art.2 din OG nr.40/206 pentru 
aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si reabilitarea si 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apa uzata, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investitii si pe 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba prin hotarare a 
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Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 
 

554. MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 
Cap.5001 gr.51 art.02 alin 14 
pg3 
 

Amenajări spaţii verzi în comuna 
Gâdinţi, judeţul Neamţ 
Suma 400.000 lei  
 
Autor: Senator Ioan Chelaru, Grupul 
parlamentar PDS+PC 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, întrucât: 
Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei Prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
Reducerea fondurilor destinate 
Administratie Prezidentiale pe 
anul 2010 ar periclita misiunea  
acestei institutii. 
Nu există  bază legală pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
 

555.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/23 

Ministerul  Mediului și Pădurilor 

 
Se propune alocarea sumei de  

500 mii lei pentru înfiinţarea unui 

parc comunal în Bărăşti, județul 

OLT 
  

 
Proiectul face parte din planul de 

dezvoltare a comunei Bărăști. 

Pentru realizarea sa este necesară 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
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           Amendament propus de 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 

Senator PSD Dan Coman Șova 

 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

finanțarea de la bugetul de stat a 

acestei investiții. 

 
 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

in timpul extercitiului bugetar. 
Nu există  bază legală pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
 

556.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/23 

Ministerul  Mediului și Pădurilor 

 
Se propune alocarea sumei de  

200 mii lei pentru renovarea 
căminului cultural din satul Braneţ, 
comuna Bârza jud. Olt. 

  
 
            

 
 

           Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 

 
Locuitorii satului Braneţ nu 

beneficiază de un centru adecvat de 
recreere şi desfăşurare a 
activităţilor culturale. Această sumă 
este necesară pentru executarea 
lucrărilor de reabilitare. 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul exercitiului bugetar. 
Totoodată precizăm că nu bază 
legală pentru finanţarea acestor 
cheltuieli din bugetul 
Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
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Senator PSD Dan Coman Șova 

 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică  

557.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/23 

Ministerul  Mediului și Pădurilor 

 
Se propune acordarea sumei de 1.063 

mii lei pentru împădurire pe raza 
localităţii Vişina Nouă,  judeţul Olt. 

 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 

Senator PSD Dan Coman Șova 

 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 

Este necesară alocarea de urgență a 

sumelor pentru împădurire, în 
vederea împiedicării procesului de 
deşertificare şi refacere a 
suprafeţelor defrişate. 

 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi  lucrări  de 
împădurire a terenurilor  
 

558.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/23 

 
Se propune acordarea sumei de 591 
mii lei pentru reabilitarea şi 
extinderea parcului din localitatea 

 
Parcul actual se află  într-o stare 
avansată de degradare. Este 
necesară alocarea urgentă a sumelor 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
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Ministerul  Mediului și Pădurilor 

Vişina,  judeţul Olt. 
 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 

Senator PSD Dan Coman Șova 

 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

pentru reabilitarea şi extinderea 
acestuia. 

 
 
 
 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului 

modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Nu există  bază legală pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
 
 

559.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/23 

Ministerul  Mediului și Pădurilor 

 
Se propune acordarea sumei de 493 
mii  lei pentru înfiinţarea de spaţii 
verzi în comuna Seaca , judeţul Olt. 
 

 
 
 
 

 
Este necesară alocarea sumelor 
pentru realizarea obiectivelor 
propuse. 
 
 
 
  
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
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Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 

Senator PSD Dan Coman Șova 

 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
              Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Nu există  temei legal pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
 

560.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/23 

Ministerul  Mediului și Pădurilor 

 
Se propune acordarea sumei de 1.000 
mii  lei pentru construirea de parcuri 

în Comuna Schitu, judeţul Olt. 
 
 
 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 

 
Sumele sunt necesare pentru 
realizarea măsurilor propuse pentru 
modernizarea comunei. 
 
 
 
 
 
 
 
              Sursa de finanţare: 
                 Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Nu există  bază legală pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
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Senator PSD Dan Coman Șova 

 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
 

561.  
Legea bugetului de stat pe 2010/ 

 Anexa 3/23 
Ministerul  Mediului și Pădurilor 

 
Se propune alocarea sumei de 

1.000 mii lei pentru reabilitarea 
lacurilor, barajelor şi a podurilor în 
comuna Grădinile, Judeţul Olt. 
 
 

Amendament propus de: 

Senatorul  PSD Ion Toma 

Senator PSD Dan Coman Şova 

Deputat PSD Valeriu Steriu 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică  

 
Suma este necesară pentru 

realizarea obiectivelor menţionate. 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
 

562.  
Legea bugetului de stat pe 2010/ 

Anexa 3/23 
Ministerul  Mediului și Pădurilor 
  

 
Se propune alocarea sumei de 

100 mii lei pentru amenajarea 
spaţiilor verzi în comuna Grădinile, 
Judeţul Olt. 
 

 
Suma este necesară pentru 

realizarea obiectivului menţionat. 
 

 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
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Amendament propus de: 

Senatorul  PSD Ion Toma 

Senator PSD Dan Coman Şova 

Deputat PSD Valeriu Steriu 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică  

 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Nu există  temei legal pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
 

563. Anexa 3/23/02/Ministerul 
Mediului şi Pădurilor, Cap. 5001, 
gr. 51, art. 02, alin. 14 

Suma iniţială se suplimentează cu 25 
000 lei, cu destinaţia: 
PROIECTARE-AMENAJARE 
SPAŢII VERZI 
ÎN LOCALITATEA LIVEZILE, 
JUD. TIMIŞ 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
Localitatea Livezile,  jud. Timiş, 
sediu de comună nu dispune, la ora 
actuală, de spaţii verzi 
corespunzător amenajate. Acest 
lucru îi afectează, evident, negativ, 
imaginea, creează un disconfort şi 
chiar un handicap cetăţenilor săi şi 
împietează negativ asupra educaţiei 
copiilor. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Nu există  temei legal pentru 
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Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
 

564. Anexa 3/23/29, Ministerul 
Mediului şi Pădurilor, Cod 
obiectiv, 836/ Anexa 7, Sume 
defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010, 
poziţia 37, judeţul Timiş 

Suma iniţială se suplimentează cu 
100 000 lei, cu destinaţia: 
MONTARE PANOURI SOLARE/ 
FOTOVOLTAICE LA PRIMĂRIE, 
ŞCOALĂ ŞI CĂMIN 
CULTURAL,ÎN LOCALITATEA 
GIERA, JUD. TIMIŞ 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
Promovarea producerii şi 
consumului energiilor regenerabile 
este o prioritate la nivel european -
ca, de altfel, la întreaga scară 
planetară- şi, în egală măsură, o 
prioritate a Guvernului României. 
În acest context, ar fi extrem de 
benefic ca în localitatea Giera, cea 
mai mare parte a energiei electrice 
consumate de principalele instituţii 
publice -Primărie, Şcoală, Cămin 
Cultural- să fie de tip "verde", 
regenerabilă, produsă local cu 
panouri solare / fotovoltaice. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Nu există  temei legal pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest fond pot 
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fi finanţate şi  proiectele privind 
producerea energiei din surse 
regenerabile. 

565. Anexa 3/23/13 - Ministerul 
Mediului si Padurilor 

 
  

Se propune inlocuirea capitolului 
74.10 „Protecţia mediului” cu 
capitolul 83.10 „Agricultura, 
silvicultura, piscicultura si 
vânatoare” şi modificarea 
corespunzătoare a anexelor 3/23/29.  
 
  
Autor : Deputat  
Borbély László, UDMR 
Korodi Attila, UDMR 
Seres Dénes, UDMR 
Erdei István, UDMR 
Lakatos Péter, UDMR 
Ioan Oltean, PD-L 

Respectarea clasificatiei bugetare 
functionale aprobata de Ministerul 
Finantelor. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
cheltuielilor aferente capitolului 
74.10 şi introducerea capitolului 
83.10 cu încadrarea în cheltuielile 
aferente activităţilor finanţate din 
venituri proprii. 
Nu prezintă influentă asupra 
bugetului veniturilor proprii şi nici 
asupra bugetului general consolidat.
 

 

566. Anexa 3/23/ 02  – Ministerul 
Mediului si Padurilor  

 
  

Se propun redistribuiri de sume între 
alineatele titlului 55 “Alte transferuri” 
după cum urmează: diminuarea cu 
suma de 4.000 mii lei a alineatului 
55.02.01 “Contribuţii şi cotizaţii la 
organisme internaţionale”, diminuarea 
cu suma de 1.000 mii lei a alineatului 
55.01.08 “Programe PHARE şi alte 
programe cu finanţare 
nerambursabilă”, şi suplimentarea cu 
suma de 5.000 mii lei a alineatului 
55.01.48 “Finanţarea proiectelor de 
cercetare – dezvoltare şi inovare” la 
capitolul 74.01 “Protecţia mediului”. 

Plata studiilor de cercetare – 
dezvoltare efectuate si neachitate in 
anul 2009. 
 
Sursa de finanţare: redistribuirea in 
cadrul proiectului de buget pe anul 
2010 al Ministerului Mediului si 
Padurilor fără a afecta prevederile 
bugetare la nivel de titlu. 
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Autor : Deputat  
Borbély László, UDMR 
Korodi Attila, UDMR 
Seres Dénes, UDMR 
Erdei István, UDMR 
Lakatos Péter, UDMR 
Ioan Oltean, PD-L 

567. Anexa 3/23/29 –  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
     

Se propun redistribuiri de fonduri 
în cadrul obiectivului Cod obiectiv 
5: “e. Alte cheltuieli asimilate 
investitiilor” prin suplimentarea cu 
suma de 68 mii lei la alineatul 
74.01.71.01.30 “Alte active fixe” şi 
diminuarea cu acceaşi sumă a 
articolului 74.01.71.03 “ Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe”, cu 
încadrarea în prevederile capitolului 
74.01 “Protecţia mediului”, precum si 
redistribuiri intre articolele si alineatele 
titlului 71 “ Cheltuieli de capital” cu 
incadrarea acestuia. 
 
Autor :  Deputat 
Borbély László, UDMR 
Korodi Attila, UDMR 
Seres Dénes, UDMR 
Erdei István, UDMR 
Lakatos Péter, UDMR 
Ioan Oltean, PD-L 

Sunt necesare fonduri atât pentru 
implementarea “Sistemului 
Informaţional de Mediu la nivel 
naţional”, cât şi pentru 
achiziţionarea de licenţe de softuri 
. 
In scopul asigurării funcţionalităţii 
clădirilor în care îşi Gărzii 
Naţionale de Mediu, trebuiesc 
executate lucrări de hidroizolaţii, 
modernizări şi extinderi sedii. 
Sursa de finanţare - redistribuire în 
cadrul proiectului de buget pe 
anul 2010 al Ministerului Mediului 
şi Pădurilor. 
 
 
Sursa de finanţare – redistribuire 
de sume în cadrul obiectivului 
cod obiectiv 5 şi în cadrul 
proiectului de buget pe anul 
2010 al Ministerului Mediului şi 
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Pădurilor, cu încadrarea în titlul 
71 "Cheltuieli de capital"  
 

568. Anexa 3/23/29 –  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
     

Se propune suplimentarea cu  suma de 
11.111 mii lei a obiectivului: Cod 
obiectiv  850 “Perimetre de ameliorare 
în fond funciar şi forestier în 
silvicultură”  prevăzut în  Anexa 
3/23/29, prin diminuarea cu suma de 
6.623 mii lei a obiectivului: Cod 
obiectiv 2 “b. Dotări independente” şi 
diminuarea cu suma de 4.488 mii lei a  
obiectivului: Cod obiectiv 5 “e. Alte 
cheltuieli asimilate investiţiilor, precum 
si redistribuiri intre articolele si 
alineatele titlului 71 “ Cheltuieli de 
capital” cu incadrarea acestuia. 
Autor :  Deputat 
Borbély László, UDMR 
Korodi Attila, UDMR 
Seres Dénes, UDMR 
Erdei István, UDMR 
Lakatos Péter, UDMR 
Ioan Oltean, PD-L 

Obiectivul de investiţii reprezintă  
lucrări de împădurire a terenurilor 
degradate aparţinând consiliilor 
locale sau persoanelor fizice, lucrări 
contractate în intervalul 2006-2008 şi 
care se derulează pe perioade de 3-7 
ani, în funcţie de condiţiile de 
degradare şi de compoziţia de 
împădurire adoptată.  
 
Aceste lucrări nu pot fi conservate 
(sunt organisme vii), lipsa finanţării 
putând duce la compromiterea 
întregii investiţii, plantaţia 
calamitându-se. 
 
 
 
Sursa de finanţare – redistribuire 
de sume în cadrul proiectului de 
buget pe anul 2010 al 
Ministerului Mediului şi 
Pădurilor, cu încadrarea în titlul 
71 "Cheltuieli de capital".  
 

 

569. Anexa 3/23/29 –  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 

Se propun redistribuiri de sume între 
obiectivele de investitii după cum 
urmează:  diminuarea cu suma de 
57.000 mii lei a valorii obiectivului de 

Scopul principal al acumularii Runcu 
este cel de asigurare a sursei de apa 
potabila in zona orasului Baia Mare. 
Pentru respectarea tehnologiei de 
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investitii: Cod obiectiv 277, şi 
suplimentarea valorii obiectivului de 
investitii: cod obiectiv 277 “Acumularea 
Runcu, judeţul Maramureş” cu aceeaşi 
sumă, cu încadrarea în  prevederile  
capitolului 70.01 “Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică”. 
 
 
Autor :  Deputat 
Borbély László, UDMR 
Korodi Attila, UDMR 
Seres Dénes, UDMR 
Erdei István, UDMR 
Lakatos Péter, UDMR 
Ioan Oltean, PD-L 

realizare a acestui obiectiv de 
investitii, cat si respectarea graficului 
de finantare si a angajamentelor 
incheiate intre Romania si BDCE, 
pentru anul 2010 este necesară 
suplimentarea sumei aferente 
obiectivului cu 57.000 mii lei, 
valoarea propusă ajungând la suma 
de 62.000 mii lei.  
Sursa de finanţare – redistribuire de 
sume în cadrul proiectului de buget 
pe anul 2010 al Ministerului Mediului 
şi Pădurilor, cu încadrarea în titlul 65 
"Cheltuieli aferente programelor cu 
finanţare rambursabilă".  

570. Anexa 3/23/29 –  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea cu suma de 
20.800 mii lei a obiectivului: Cod 
obiectiv 4 “d. Cheltuieli de expertiză, 
proiectare şi execuţie privind 
consolidările” prevăzut în  Anexa 
3/23/29 prin diminuarea 
corespunzătoare cu aceeaşi sumă a 
obiectivului: Cod obiectiv 4, cu 
încadrarea în  prevederile  capitolului 
70.01 “Locuinţe, servicii şi dezvoltare 
publică”. 
 
 
 
 
 
Autor :  Deputat 
Borbély László, UDMR 

Realizarea obiectivelor de investitii 
cu rol de combatere si prevenire a 
efectelor calamitatilor naturale, cât şi 
respectarea graficului de finanţare şi 
a angajamentelor încheiate între 
Romania Banca Mondială si Banca 
de Dezvoltare a Consiliului Europei. 
 
Sursa de finanţare – redistribuire de 
sume în cadrul proiectului de buget 
pe anul 2010 al Ministerului Mediului 
şi Pădurilor, cu încadrarea în titlul 65 
"Cheltuieli aferente programelor cu 
finanţare rambursabilă".  
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Korodi Attila, UDMR 
Seres Dénes, UDMR 
Erdei István, UDMR 
Lakatos Péter, UDMR 
Ioan Oltean, PD-L 

571. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa nr. 3/23 

Se alocă suma de 13.795.227 lei 
pentru modernizarea pieţei 
agroalimentare din municipiul 
Salonta, judeţul Bihor 
 
Autori: 
Pető Csilla Maria,                                 
Lakatos Péter,  
Erdei D. István,  -deputaţi  UDMR 

Cu toate că periodic se fac diferite 
lucrări de întreţinere şi reparaţii din 
fondurile locale, piaţa la ora actuală 
necesită o intervenţie majoră de 
modernizare, deoarece nu mai 
corespunde necesităţilor şi 
normelor în vigoare. Nu se pot 
asigura condiţiile de igienă 
necesare pentru desfacerea 
mărfurilor alimentare şi nu dispune 
de grupuri sanitare amenajate 
conform normelor în vigoare. 
Finanţarea se poate face din 
împrumuturile externe sau din 
fondurile destinate investiţiilor din 
bugetul ministerului. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
Nu există  bază legală pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
 

572. Anexa 3/23/02/Ministerul 
Mediului şi Pădurilor, Cap. 5001, 
gr. 51, art. 02, alin. 14 

Suma iniţială se suplimentează cu 
100 000 lei, cu destinaţia: 
AMENAJARE PARC CENTRU 
CIVIC, 
ÎN LOCALITATEA GIERA, JUD. 
TIMIŞ 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
1. Localitatea Giera,  jud. Timiş, 
reşedinţă de comună, nu dispune la 
ora actuală de un spaţiu verde 
corespunzător. Centrul său civic se 
pretează, însă, la amenajarea în 
perimetrul său a unui parc, ce ar 
conferi localităţii un plus de valoare 
estetică şi s-ar constitui într-un loc 
în care cetăţenii s-ar simţi bine, 
reconfortându-se într-un cadru 
sănătos. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
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Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
 

573. Anexa3/23/02, Ministerul 
Mediului şi Pădurilor/ Cap.5001/ 
gr.51/art.02/alin.14 

Suma iniţială se suplimentează cu  
500 000 lei, cu destinaţia: 
REGULARIZARE ALBIE VECHE 
PÂRÂU ARANCA, 
ÎN COMUNA VALCANI, JUD. 
TIMIŞ" 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
Albia veche a pârâului Aranca 
traversează centrul localităţii, 
rămasă neamenajată în urma creerii 
unui alt curs pentru acest pârâu. 
Anual, mai ales primăvara când se 
topesc zăpezile şi vara în urma 
ploilor abundente, albia veche 
culege diversele excedente de apă 
şi inundă centrul localităţii şi 
gospodăriile mai multor cetăţeni. 
Amenajarea acestei albii vechi ar 
înlătura aceste probleme. Primăria 
dispune la această oră de Studiul de 
Fezabilitate. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Turismului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
Responsabilitatea  stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii si 
repartizarea fondurilor intre 
proiectele inscrise in programul 
de investitii devine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu 
modificările ulterioare. 
Obiectivele noi de investiţii se 
cuprind  in Programul de 
investitii publice numai  daca 
documentatia  tehncio-
economica ale acestora au fost 
aprobate potrivite potrivit 
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prevederilor alin.(1) art.43 din 
Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
ulterioare. 
 

574. Anexa 3/23/02 ministerul 
Mediului si Padurilor cap.5001 
gr.51 
 

Se alocarea sumei de 5.000 mii lei 
Hunedoara pentru amenajarea 

spațiilor verzi din orașul Pătârlagele, 

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

Necesitatea crearii de conditii de 
agrement  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară  la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Nu există  temei legal pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
 

575. Anexa 3/23/02 Ministerul Se propune suplimentarea sumei Lipsa spaţiilor verzi influenţează Propunem respingerea 
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Mediului şi Pădurilor cap.5001 
gr.51, art 02, alin 14 
 

pentru judeţul Călăraşi : Program 
naţional de îmbunătăţire a calitătii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi: 
• Parc agremenet Cornisa  
• Amenajare parc Cărămidari 
• Înfiinţare parc 
Constructorului  
 
Suma de  4.755.755 RON 
 

Inițiator: Senator PNL Vasile 

Nedelcu 
 
 

atât aspectul peisagistic, cât mai 
ales sănătatea oamenilor din acest 
oraş, ştiut fiind faptul că parcurile 
sunt adevărate oaze de sănătate. De 
asemenea , pe langa imbunatatirea  
calitatii mediului, parcurile mai au 
si rol de  reducere a  zgomotului 
prin estomparea poluarii fonice , 
o importanta sursa de stres pentru 
locuitorii comunei, care in prezen, 
nu beneficiaza de un astefl de parc. 
Amenajarea locurilor de joacă 
pentru copii vine ca urmare a 
numărului mare de solicitări. În 
comună există un număr insuficient 
de locuri de joacă amplasate pe 
domeniul public. Deşi numărul de 
copii din localităţile comunei este 
mai mic decât numărul copiilor de 
la oraşe, aceştia nu trebuiesc privaţi 
de posibilitatea de a avea acces la 
spaţiile de joacă. 
Sursa finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor 
 

amendamentului, intrucat: 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Transporturilor, au fost stabilite 
in raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2010. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2010 ar periclita misiunea 
acesteia. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
 
 

576. Anexa 3/23/02 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor cap.5001 
gr.51, art 02, alin 14 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru judeţul Călăraşi : Înfiinţare de 
spaţii verzi în satele Floroaica şi 
Vâlcelele, Com. Vâlcele cu suma de 
109.657 RON. 
 

Înfiinţare de spaţii verzi din satele 
Floroiaca şi Vâlcele este necesară 
desfăşurării activităţilor cultural-
educative. 
Sursa finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
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Inițiator: Senator PNL Vasile 

Nedelcu 

Transporturilor, au fost stabilite 
in raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2010. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2010 ar periclita misiunea 
acesteia. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
 

577. Anexa 3/23/02 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor cap.5001 
gr.51, art 02, alin 14 
 

Se propune suplimentarea sumei 

pentru judeţul Călăraşi: Înfiinţare şi 

modernizare spaţii verzi în comuna 

Perişoru, cu suma de 27.000 RON. 

 

Inițiator: Senator PNL Vasile 

Nedelcu 
 

Lipsa spaţiilor verzi influenţează 
atât aspectul peisagistic, cât mai 
ales sănătatea oamenilor din acest 
oraş, ştiut fiind faptul că parcurile 
sunt adevărate oaze de sănătate. De 

asemenea , pe lângă îmbunătățirea  

calității mediului, parcurile mai au 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Transporturilor, au fost stabilite 
in raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2010. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2010 ar periclita misiunea 
acesteia. 
Nu există  temei legal pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
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și rol de  reducere a  zgomotului 

prin estomparea poluării fonice , 
o importantă sursă de stres pentru 
locuitorii comunei, care în prezent, 
nu beneficiază de un astfel de parc. 
 
 
Sursa finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor 
 

Mediului şi Pădurilor. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
 

578. Anexa 3/23/02, Ministerul 

Mediului şi Pădurilor, cap. 5001, 

gr. 51, art. 02, alin. 14 

 

 

 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “ Amenajare spaţii 

verzi”, comuna Rafaila, cu suma de 

43.000lei 

 

Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

 

Îmbunătăţirea  condiţiilor de mediu 

prin amenajarea de spaţii verzi. 

 

Sursa de finanţare: Bugetul  

 Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
 

579. Anexa nr.3/23 -  Bugetul global Continuarea finanţării proiectului Continuarea proiectului de Propunem respingerea 
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aprobat pentru Ministerul 
Mediului şi Pădurilor  
 
 

„Reabilitare şi reţele de distribuţie a 
apei potabile, Etapa a –II-a şi 
extindere reţele de canalizare în 
oraşul Zărneşti”, Judeţul Braşov”. 
Convenţie în derulare. 
 
Suma necesară: 2.161 mii lei 
 
 
 
(Senator Titus CORLĂŢEAN, 
PSD) 
 
Sursa: Bugetul global aprobat pentru 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 

reabilitare şi extindere a reţelei de 
canalizare în oraşul Zărneşti este 
necesară, la acest moment lucrările 
fiind oprite din cauza lipsei 
finanţării. 
 

amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
Prin bugetul Ministerului 
Mediului si Padurilor, potrivit 
art.2 din OG nr.40/206 pentru 
aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si reabilitarea si 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apa uzata, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investitii si pe 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 

580. Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Lucrări de modernizare a parcului 
din  Spinuş, com. Spinuş, jud. Bihor 

Valoare: 50.000 lei 
Autor: senator Ioan Mang, PSD 

În cadrul programului de amenajare 
de spaţii verzi şi locuri de recreere, 

în vederea îmbunătăţirii calităţii 
vieţii în mediul rural. 

Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă al guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
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urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
 

581. Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Lucrări de Înfiinţare parc în 
Sânnicolau Român, com. Sânnicolau 

Român,  judeţul Bihor 
Valoare: 416.942 lei 

Autor: senator Ioan Mang, PSD 
 

În cadrul programului de amenajare 
de spaţii verzi şi locuri de recreere, 

în vederea îmbunătăţirii calităţii 
vieţii în mediul rural. 

Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă al guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
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destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
 

582. Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Proiect amenajare spaţii verzi în 
Sânmartin de Beius, com. Pocola,  

judeţul Bihor 
Valoare: 580.000 lei 

Autor: senator Ioan Mang, PSD 

În cadrul programului de amenajare 
de spaţii verzi şi locuri de recreere, 

în vederea îmbunătăţirii calităţii 
vieţii în mediul rural. 

 
Sursa de finanţare: fondul de 

rezervă al guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Nu există  temei legal pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
 

583. Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Alimentare cu apa şi canalizare 
inclusiv cu statie de epurare, sat 

În cadrul programului de alimentare 
cu apă şi canalizare în mediul rural, 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
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Sânnicolau de Beiuş, com. Şoimi, 
jud. Bihor 

Valoare: 1.270.000 lei 
Autor: senator Ioan Mang, PSD 

proiectul vizează îmbunătăţirea 
calităţii vieţii. Este prevăzută şi 
realizarea unei staţii de epurare.  

 
Sursa de finanţare: fondul de 

rezervă al guvernului 

Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Prin bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor,  potrivit 
art.2 din OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finantarii  de la 
bugetul de stat pe proiecte si 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba pe baza de hotarare a 
Guvernului la propunerea  
autoritatii publice centrale pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 
 
 

584. Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Lucrări de amenajare a zonei Valea 
Pocluşa - Ursad - Şoimi  
Valoare: 10.500.000 lei 

În cadrul programului de amenajare 
de spaţii verzi şi locuri de recreere, 

în vederea îmbunătăţirii calităţii 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
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Autor: senator Ioan Mang, PSD vieţii în mediul rural. 
 

Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă al guvernului 

 
 
 
 
 

privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Nu există  temei legal pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
 

585. Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Realizarea unei staţii de epurare a 
apelor, în comuna Sâmbăta, jud. 

Bihor 
Valoare: 340.000.000 lei 

Autor: senator Ioan Mang, PSD 

În vederea îmbunătăţirii calităţii 
vieţii şi pentru reintroducerea în 
circuit a apelor menajere, este 

prevăzută realizarea unei staţii de 
epurare pentru locuitorii comunei 

Sâmbăta. 
 

Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă al guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
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urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Prin bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor,  potrivit 
art.2 din OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată.  
Cuantumul finantarii  de la 
bugetul de stat pe proiecte si 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba pe baza de hotarare a 
Guvernului la propunerea  
autoritatii publice centrale pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 
 
 

586. Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Lucrări de realizare a unor zone de 
agrement în Parcul Dendrologic din 

comuna Sâmbăta, jud. Bihor 
Valoare: 200.000 lei 

Autor: senator Ioan Mang, PSD 

În cadrul programului de amenajare 
de spaţii verzi şi locuri de recreere, 

în vederea îmbunătăţirii calităţii 
vieţii în mediul rural. 

 
Sursa de finanţare: fondul de 

rezervă al guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
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in timpul extercitiului bugetar. 
Nu există  temei legal pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
 

587. Anexa nr. 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Lucrări de stabilizare teren şi 
amenajare drum în Hinchiriş, 

comuna Lazuri de Beiuş, judeţul 
Bihor 

Valoare: 600.000 lei 
Autor: senator Ioan Mang, PSD 

Proiectul prevede realizarea unor 
lucrări de stabilizare a terenului din 

zona unei porţiuni de drum din 
Hinchiriş, porţiune frecvent afectată 

de alunecări de teren. 
 

Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă al guvernului 

 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
 

588. Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/23 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Alocarea sumei de 1.998.400 lei 
pentru proiectul “Sistem de încălzire, 
preparare apă caldă menajeră cu 
pompe de căldură folosind ca energie 

Proiectul este depus la 
Administraţia Fondului de Mediu, 
contribuţia primăriei municipiului 
Lupeni este de 499.600 lei, 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 400 -

primară, energie regenerabilă extrasă 
din sol prin intermediul apei freatice 
şi panouri solare termice la clădirea 
şi sala de sport a Grupului Şcolar 
Industrial Minier Lupeni şi Şcoala 
Generală Nr. 2 + Sala de Sport din 
Municipiul Lupeni, jud. Hunedoara”. 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

valoarea totală a proiectului fiind 
de 2.498.000 lei. 
 
 
 
 

Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
producerea energiei din surse 
regenerabile. 

589. Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/23 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Alocarea sumei de 1.500.000 lei 
pentru proiectul „Construire parc 
zona monument Lupeni 29” B-ul. T. 
Vladimirescu, municipiul Lupeni, 
jud. Hunedoara. 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Proiectul este depus la 
Administraţia Fondului de Mediu, 
contribuţia primăriei municipiului 
Lupeni este de 519.244,66 lei, 
valoarea totală a proiectului fiind 
de 2.019.244,66 lei. 

Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Nu există  temei legal pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
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se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
 

590. Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/23 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Alocarea sumei de 12.894.764 lei 
pentru proiectul Alimentarea cu apă 
şi canalizarea apelor menajere şi 
epurarea acestora pentru localităţile 
Bărăştii Haţegului, Săcel, Sînpetru, 
Vadu, comuna Sîntămăria-Orlea, 
judeţul Hunedoara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

Acest proiect a fost depus în anul 
2002 pentru finanţare prin 
programul SAPARD fiind 
considerat eligibil dar datorită 
epuizării fondurilor nu a intrat la 
finanţare. 
A fost depus şi aprobat prin H.G. 
nr. 536/2006 fără componenta 
„Canalizarea şi epurarea apelor 
menajere” dar nu a fost finanţată 
investiţia. 
După adăugarea  componentei de 
canalizare şi epurare a apelor 
menajere a fost depus prin adresa 
nr. 3494 din 01.11.2007 pentru 
includerea acestuia pe programe de 
mediu dar nu a fost încă finanţat 
nici de către Ministerul Mediului şi 
nici din alte surse. 
Menţionăm utilitatea şi necesitatea 
absolută a acestei investiţii, mai 
ales că în satele Bărăştii Haţegului, 
Săcel, Sînpetru şi Vadu, din 
comuna Sîntămăria-Orlea locuiesc 
1.138 locuitori, zona 
caracterizându-se printr-o mare 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
Prin bugetul Ministerului 
Mediului si Padurilor, potrivit 
art.2 din OG nr.40/206 pentru 
aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si reabilitarea si 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apa uzata, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investitii si pe 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
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încărcătură de nitriţi, nitraţi şi 
substanţe organice în apele 
fântânilor, situaţie accentuată ca 
urmare a inundaţiilor din anul 1999, 
lucru atestat atât de analizele de 
laborator cât şi de Lista zonelor 
vulnerabile la nitraţi. De asemenea, 
datorită modificărilor produse în 
pânza freatică ca urmare a 
lucrarilor de amenajări hidrotehnice 
din zonă, în perioadele caracterizate 
prin temperaturi ridicate apare 
fenomenul de secare a fântânilor. 
Lipsa unui sistem de canalizare 
ridică probleme de sănătate 
deosebite şi duce la degradarea 
continuă şi accelerată a mediului. 

Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 

591. Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/23 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Alocarea sumei de 263.000 lei pentru 
proiectul Regularizare Valea Mare 
din satul Bărăştii Haţegului, Pârâul 
Bodiceasa din satul Săcel şi Valea lui 
Pârvu din satul Ciopeia, comuna 
Sîntămăria-Orlea, judeţul Hunedoara.
 
 
 

Ca urmare a viiturilor şi 
revărsărilor  torenţilor din anii 2005 
şi 2006, Valea Mare, Pârâul 
Bodiceasa şi Valea lui Pârvu au 
afectat grav locuinţe şi terenuri 
agricole. Ca urmare fiind necesare 
lucrări de refacere şi regularizare, 
acestea au fost demarate şi 
executate în proporţie de 54%; 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
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Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

pentru finalizarea acestor lucrări 
este urgent nevoie de suma de 
263.000 sumă pe care bugetul local 
nu o poate acoperi. 
 

Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
Totodata potrivit prevederilor  
art.3 alin.(5) din OG nr.40/2006 
privind  Finantarea programelor 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor , cuantumul 
finanţării de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investiţii şi pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 

592. Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/23 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor  

Alocarea sumei de 1.200.000 lei 
pentru regularizare Canalul Morii, 
municipiul Orăştie, judeţui 
Hunedoara. 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Această lucrare necesită fonduri 
pentru finalizarea lucrărilor. 
 

Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
Totodata potrivit prevederilor  
art.3 alin.(5) din OG nr.40/2006 
privind  Finantarea programelor 
multianuale de mediu si 
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gospodarire a apelor , cuantumul 
finanţării de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investiţii şi pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 

593. Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/23 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor  

Alocarea sumei de 4.077.291 lei 
pentru “Alimentare cu apa si 
canalizare menajera, oras Geoagiu, 
sat Bozes, judetul Hunedoara”. 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Lipsa unui sistem de canalizare 
ridică probleme de sănătate 
deosebite şi duce la degradarea 
continuă şi accelerată a mediului. 
 

Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Prin bugetul Ministerului 
Mediului si Padurilor, potrivit 
art.2 din OG nr.40/206 pentru 
aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si reabilitarea si 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apa uzata, cuantumul 
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finantarii de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investitii si pe 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale 
 
 

594. Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/23 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor  

Alocarea sumei de 412.629 lei pentru 
amenajarea unui parc nou in 
localitatea Paclisa, comuna Toteşti, 
jud. Hunedoara. 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Cresterea calitatii vietii oamenilor 
pe plan ecologic ambiental si social 
este necesar amenajarea unui parc 
în localitatea Paclisa. 
Dosarul cererii de finantare a fost 
depus la Ministerul Mediului  cu 
Nr. de inregistrare  
49291/06.10.2009. 

Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Nu există  temei legal pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
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Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
 

595. Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/23 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor  

Alocarea sumei de 7.616.000 lei 
pentru alimentare cu apa  a satelor  
Hasdau, Dabica, Topliţa, valari, 
Goles, Dealu Mic  comuna Topliţa  
jud. Hunedoara. 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Pentru imbunatatirea calitatii 
vietii comunitatii locale. 
 
 
 

Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Prin bugetul Ministerului 
Mediului si Padurilor, potrivit 
art.2 din OG nr.40/206 pentru 
aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si reabilitarea si 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apa uzata, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investitii si pe 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
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autoritatile administratiei publice 
locale. 
 

596. Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/23 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor  

Alocarea sumei de 6.000.000 lei 
pentru canalizare menajera si 
pluviala in satele Bosorod si Chitid, 
comuna Bosorod, judetul Hunedoara. 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Realizarea acestui proiect ar 
elimina o parte din problemele de 
mediu şi ar aduce un confort pentru 
locuitorii acestor sate. 
 

Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Prin bugetul Ministerului 
Mediului si Padurilor, potrivit 
art.2 din OG nr.40/206 pentru 
aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si reabilitarea si 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apa uzata, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investitii si pe 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 
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597. Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa nr. 3/23 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor  

Alocarea sumei de 500.000 lei pentru 
amenajarea Parcului Băcia, comuna 
Băcia, judeţul Hunedoara. 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Proiect depus in 2007 şi 2008. 
 
 
 

Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Nu există  temei legal pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 

598. Ministerul Mediului si Padurilor 
Anexa 3/23 

Amenajarea unui parc de joacă 
pentru copii pe amplasamentul fostei 
grădini zoologice dezafectate. Oraş 
Buhuşi, judeţ Bacău 
Valoare: 500 mii lei 

 

Lipsa spaţiilor de joacă pentru 
copii, zona fiind imprejmuită, ferită 
de traficul stradal. 
 
Sursa de finantare:Ministerul 
Mediului. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
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Senator PSD, 
ELENA MITREA 
 
 

Nu există  temei legal pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
 

599. Ministerul 
 

Mediului si Padurilor 
Anexa 3/23 

Amenajarea unui parc de distractie şi 
agrement, comuna Podu Turcului, 
jud. Bacău 
Valoare: 700 mii lei 

Este necesara amenajarea acestui 
parc pentru copiii si batranii 
comunitatii care nu auunde sa-si 
petreaca timpul liber in mod 
civilizat in aer liber. 
 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozitia guvernului 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Nu există  temei legal pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 

 
600. Ministerul 

 
Mediului si Padurilor 

Anexa 3/23 

Amenajare spaţii verzi şi parcare 
între blocuri, com. Podu Turcului, 
jud. Bacău 
Valoare: 1000 mii lei 

Inexistenta locurilor de parcare si 
spatii inadecvate intre blocuri. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozitia guvernului 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Nu există  temei legal pentru 
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finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. In ceea ce priveste 
parcarile Ministerul Mediului si 
Pădurilor nu are baza legala 
pentru finantarea acestor lucrari.   
 

601. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei necesară cofinanţării 
următorului obiectiv de investiţii, 
realizat în colaborare cu consiliul 
Judeţean Iaşi şi Ministerul Mediului : 

 
""Controlul integrat al poluarii cu 
nutrienti,  comuna Mironeasa, jud. 
Iaşi” 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Obiectivul derulării acestui proiect 
îl reprezintă protejarea mediului 
înconjurător prin realizarea 
controlului integrat al poulării pe 
suprafaţa administrativă a comunei. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în bugetul  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare nu este clară 
nu se precizeazăclar 
capitolul/titlul/articolul/alinetul 
unde trebuie operată diminuarea 
în bugetul Ministerului  
Mediului şi Pădurilor. 
Potrivit  art.3 alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006  pentru aprobarea şi 
finanţarea  programelor 
multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finanţării de la 
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bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 

602. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Se propune alocarea sumei de 250 
mii lei pentru realizarea "Programul 
de inlocuire sau de completare a 
sistemelor clasice de incalzire cu 
sisteme care utilizeaza energie 
solara, energie geotermala si energie 
eoliana ori alte sisteme care conduc 
la imbunatatirea calitatii aerului, apei 
si solului". (Casa Verde), comuna 
Aroneanu, jud. Iaşi. 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Suma solicitată reprezintă necesarul 
pentru cofinanţarea proiectului. 
 
Prin intermediul acestui program se 
realizează protejarea mediului 
înconjurător datorită înlocuirii 
sistemelor clasice de încălzire. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa nu este clară . 
Nu există temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Potrivit OUG nr.196/2005 
privind Fondul pentru mediu, 
din acest fond se pot finanţa 
aceste lucrari,. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea si controlul 
implementării acesteor proiecte 
se fac in conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ. 

603. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23/02, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 

Se propune alocarea sumei de 260 
mii lei pentru amenajare unui parc în 
sat Sorogari, comuna Aroneanu, jud. 

Realizarea obiectivului este 
necesară pentru petrecerea timpului 
liber si recreerea intr-un spatiu 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanţare nu este clară. 
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multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Iaşi 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 
 

curat cu spatii verzi, pe o suprafata 
cat mai mare si pentru 
imbunatatirea factorilor de mediu 
din localitate. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Nu există temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului  naţional 
de îmbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spatii 
verzi în localităţi, aceste proiecte 
se finanţează din Fondul pentru 
Mediu. Proiectele selecţionate si 
sumele destinate finanţării 
acestora se aprobă prin hotarare 
a Guvernului 

604. Ministerul Mediului 
Anexa 3/23/21, cap 5001, grupa 
51, art 02, alin 14 - Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 
Poziţia 31, jud. Prahova 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Regularizări 
cursuri de apă Râul Provita si 
Prahova”, com. Măgureni, cu suma 
de 4200 mii lei. 
Autori:  
 
Deputat PNL: Graţiela Gavrilescu 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii comunei. 

Propunem resingerea 
amendamentului întrucat: 
Nu se precizează capitolul, titlul, 
aricolul ce urmează a fi 
diminuat. 
Potrivit  art.3 alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006  pentru aprobarea şi 
finanţarea  programelor 
multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii si pe unităţi 
administrativ teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
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baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 

605. Anexa 3/23/02 
Titlul VI 
Art.02, Alin 14 
Programe multianuale de mediu si 
gospodarirea apelor 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Amenajări 
alunecari de teren în satele Măgureni, 
Lunca Prahovei, Cocorăstii Caplii, 
com. Măgureni, cu 4200 mii lei 
 
Autor:  
Deputat PNL: Graţiela Gavrilescu 
 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii comunei  
Sursa de finantare: 
Bugetul alocat ministerului 

Propunem resingerea 
amendamentului întrucat: 
Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor lucrari din 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor. 
Sursa de finanţare nu este 
concretă respectiv nu se 
precizează 
capitolul/articolul/alinetul de 
unde trebuie operata modificarea 
in bugetul Ministerul Mediului 
şi Pădurilor. 
 

606. Anexa 3/23/02/ 5001/grupa 
20/art.18 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 16.382 mii lei pentru pentru 
întreţinerea cabalinelor  din care  
-11.382  mii lei pentru categoria 
Herghelia Naţională 
-5.000 mii lei pentru cai rasă sector 
privat 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 

 

Din proiectele de bugete depuse la 
parlament în niciunul din proiectele 
bugetelor celor două ministere 
(MADR şi MMP) nu se regăsesc 
prevăzute sume pentru alocaţiile 
zilnice de la bugetul de stat pentru 
întreţinere cabalinelor din categoria 
Herghelia Naţională. / 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 

607. Anexa nr. 3 / 23 / 02 /7400/85 Se propune suplimentarea cu suma 
de de 30 mii lei pentru recuperare 
subvenţii -  Staţiunea de Cercetare 
Dezvoltare pentru Creşterea 

RNP – Romsilva nu a primit 
subvenţiile pentru întreţinerea celor 
650 animale de blană din fondul 
genetic de la Ministerul 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
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Animalelor de Blană Tg. Mureş din 
cadrul RNP – Romsilva 
 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 
 

 

Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale, suma prevăzută 
ca subvenţii de la bugetul de stat 
pentru 2009 / 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
 

608. Anexa 3/23/28 CAPITOL 74  
PROTECTIA MEDIULUI 
Anexa 3/23/28 COD OBIECTIV 
850 
Perimetre de ameliorare in fond 
funciar si forestier in silvicultura 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 30.000 mii lei  pentru lucrări de 
reconstrucţie ecologică  
 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 

Împăduriri pe terenuri degradate, 
inapte folosinţelor agricole / 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Obiectivul  „Perimetre de 
ameliorare in fond forestier in 
silvicultura” se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

609. Anexa 3/23/28 CAPITOL 74   
PROTECTIA MEDIULUI 
7406 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 73.000 mii lei din credite externe 
pentru reabilitare 467 km drumuri 
forestiere 81,48 km albie torenţială 
corectată 
 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 

Pentru reabilitări şi construcţii de 
drumuri forestiere necesare 
accesibilizării masei lemnoase, 
precum şi pentru lucrări de 
corectare a torenţilor în vederea 
apărării drumurilor forestiere şi 
aşezămintelor sociale./ 
Fondul de rezerva la dispozitia 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
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 Guvernului pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Potrivit OUG nr.64/2007 privind 
datoria publica, Guvernul este 
autorizat sa angajeze credite 
externe numai pentru finantarea 
deficitului bugetar. 
Drumurile forestiere sunt 
cuprinse in pozitie globala si se 
detaliaza separat de ordonatorul 
principal de credite. 

610. Anexa 3/23/28 CAPITOL 74  
PROTECTIA MEDIULUI 
74017101 Active fixe 

Se propune suplimentarea cu suma 
de52.000 mii lei din alocaţii bugetare 
162 km drumuri forestiere 
 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 
 

 

Pentru reabilitări şi construcţii de 
drumuri forestiere necesare 
accesibilizării masei lemnoase, 
precum şi pentru lucrări de 
corectare a torenţilor în vederea 
apărării drumurilor forestiere şi 
aşezămintelor sociale./ 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Drumurile forestiere sunt 
cuprinse in pozitie globala si se 
detaliaza separat de ordonatorul 
principal de credite 

611. Anexa 3/23/28 CAPITOL 74   
PROTECTIA MEDIULUI 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 2.640 mii lei reprezentând 
cofinanţarea proiectului privind 
monitorizarea pădurilor (FUTMON) 
ce se derulează în perioada 2009-
2010 în cadrul programului LIFE+ al 

MAPDR s-a angajat faţă de 
Consiliul Europei odată cu lansarea  
în competiţie a acestei acţiuni./ 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
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Comisiei Europene 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 
 

Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 

612. Anexa 3/23/28 CAPITOL 74   
PROTECTIA MEDIULUI 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 23.500 mii lei  pentru acordarea 
de compensaţii proprietarilor de 
păduri în arii naturale protejate 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 

 

Acordarea compensaţiilor este 
esenţială pentru reducerea 
conflictelor cu proprietarii de 
terenuri din arii protejate şi pentru 
menţinerea stării de conservare 
favorabilă a habitatelor/ 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar 

613. Anexa 3/23/28 CAPITOL 74   
PROTECTIA MEDIULUI 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 10.000 mii lei necesari pentru 
îmbunătăţirea managementului 
ariilor naturale protejate  
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
 
Vasile Berci, deputat PNL 

 

Dotarea cu echipamente specifice, 
realizarea de studii de cercetare 
privind specii şi habitate din ariile 
naturale protejate, susţinerea de 
activităţi recurente de monitorizare 
a elementelor capitalului natural/ 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finantează si administrarea 
ariilor naturale protejate. 

614. Anexa 3/23/02/ capitol 5001 Se propune suplimentarea cu suma RNP-ROMSILVA asigură plata Propunem respingerea 
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 Grupa 55 Art.01 Al.6 de 3.000 mii lei pentru decontarea 
serviciilor privind paza şi protecţia 
gratuită a pădurilor puse în posesie 
pentru o perioadă de maxim 180 de 
zile de la data predării către 
proprietari 
 
 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 
 

 

serviciilor privind paza şi protecţia 
gratuită a pădurilor puse în posesie 
pentru o perioadă de maxim 180 de 
zile de la data predării către 
proprietari în conformitate cu 
Ordinului Ministrului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 
454/06.07.2006/ Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 

amendamentui, întrucăt: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţete publice cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar. 

615. HG 920/2007 – Ministerul 
Mediului si dezvoltării Durabile 

Finalizare investiţie alimentare cu 
apă din comuna Valea Nucarilor 
– Jud. Tulcea . 
Suma necesară : 1 mil. Ron. 
Iniţiator : Horia Teodorescu – 
deputat + Grup parlamentar 
PSD+PC 
 

Finalizare investitie . Propunem  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifică sursa de 
finanţare ca atare, contravine 
prevederilor  art.138 alin.(5) din 
Constituţia Romaniei, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
 

616. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa nr.3/23 

.Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
ANEXA 3/23 
Cu suma de 1.596.000,00 lei pentru 
realizarea investiţiei “Staţie de 
compactare şi sortare a deşeurilor 
– oraş Ciacova, judeţul Timiş”. 
 
Autor: Deputat PD-L Ec.Gheorghe 
Ciobanu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
cheltuielilor de realizare a 
investiţiei “Staţie de compactare şi 
sortare a deşeurilor – oraş Ciacova, 
judeţul Timiş”. 
Consiliul Local al oraşului Ciacova, 
câştigător al finanţării 
nerambursabile în cadrul 
Programului PHARE 2004 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
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Coeziune Economică şi Socială- 
“Schema de Investiţii pentru 
Proiecte Mici de Gestionare a 
Deşeurilor” (Faza extinsă) a reuşit 
o implementare parţielă a 
Proiectului integrat de gestionare a 
deşeurilor menajere “ECO –
CIACOVA”. 
Priorităţile propuse prin proiect: 
creşterea nivelului de colectare 
selectivă, reducerea volumului de 
deşeuri depozitate, reducerea 
cantităţilor de deşeuri 
biodegradabile şi a cantităţilor de 
deşeuri depozitate necontrolet, 
reducerea impactului depozitului 
de deşeuri asupra mediului, au avut 
ca punct de plecare creşterea 
eficiemţei măsurilor de protejare a 
mediului ambiant. 
Urmare a numeroaselor probleme 
intervenite în perioada 
implementării proiectului, a căror 
soluţionare a consumat timp 
apreciabil şi a generat întârzieri 
semnificative şi din considerente 
financiare (costurile actuale de 
implementare mult prea mari faţă 
de sumele aprobate iniţial în 
contractul de grant, chiar 
imposibilitatea susţinerii 
cheltuielilor de mentenanţă de către 
Consiliul Local Ciacova(, s-a reuşit 

in timpul extercitiului bugetar. 
Totodată potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finantează lucrarile privind 
gestionarea deşeurilor. Analiza, 
selectarea, finanţarea, urmărirea 
şi controlul implementării 
acestor proiecte făcându-se în 
conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicarea acestui act normativ. 
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doar implementare parţială a 
Proiectului ECO-CIACOVA, în 
sensul că au fost achiziţionate doar 
recipientele de colectare a 
deşeurilor menajere şi 
autoguinoaierele compactoare 
pentru transportul acestora. 
In vederea asigurării continuităţii 
investiţiei “ECO-CIACOVA” şi 
optimizării soluţiei propuse în 
proiect, pentru ca sistemul integrat 
de gestionare a deşeurilor să 
funcţioneze corespunzător, 
începând din prezent şi pe durata 
întregului proces de evoluţie al 
oraşului Ciacova (socială si 
economică(, în condiţiile în care 
documentaţia tehnico-economică de 
proiectare este elaborată, 
autorităţile publice locale ale 
oraşului Ciacova au hotărât 
realizarea componentei 
investiţionale “Staţie de 
compactare şi sortare a 
deşeurilor reziduale- oraş 
Ciacova”. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  

617. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa nr.3/23 

Se alocă suma de 10.500 mii lei 
pentru amenajarea albiei pârâului 
Ormeniş, judeţul Braşov 
Autori: 
Farkas Anna Lili 

.Starea actuală a albiei râului 
prezintă riscuri de mediu şi 
inundaţie. 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
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Lakatos Peter, 
Erdei D. Istvan, -deputaţi UDMR 

de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Totodata potrivit prevederilor  
art.3 alin.(5) din OG nr.40/2006 
privind  Finantarea programelor 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor , cuantumul 
finanţării de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investiţii şi pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 
 

618. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa nr.3/23 

Se alocă suma de 3.600 mii lei 
pentru canalizarea şi staţia de epurare 
în comuna Ormeniş, judeţul Braşov 
 
Autori: 
Farkas Anna Lili 
Lakatos Peter, 
Erdei D. Istvan, -deputaţi UDMR 

Nivelul canalizării şi inexistenţa 
staţiei de epurare este în 
contradicţie cu reglementările 
europene în domeniul mediului. 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
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in timpul extercitiului bugetar. 
Prin bugetul Ministerului 
Mediului si Padurilor, potrivit 
art.2 din OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si reabilitarea si 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apa uzata, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investitii si pe 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, dn acest fond se 
finanţează şi staţiile de epurare 
pentru comunităţi locale. 
 

619. Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa nr.3/23 

Se alocă suma de 2.100 mii lei 
pewntru reabilitarea sistemului de 
alimentare cu apă în comuna 
Ormeniş, judeţul Braşov 
Autori: 
Farkas Anna Lili 
Lakatos Peter, 

Sistemul de alimentare cu apă 
necesită aceste lucrări de reabilitare 
pentru a corespunde normelor în 
vigoare. 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
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Erdei D. Istvan, -deputaţi UDMR de hotarari ale Guvernului prntru 
finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
Prin bugetul Ministerului 
Mediului si Padurilor, potrivit 
art.2 din OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si reabilitarea si 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apa uzata, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investitii si pe 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                 
                                                                                                                                               ANEXA NR.2  

          
                                             ORDONATOR 3/24 

 
AMENDAMENTE  RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

1.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Infrastructură rutieră, drumuri 
vicinale, oraş Uricani, Jud. 
Hunedoara 
   - 5.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: dl Cornel Cristian Resmeriţă-
deputat    PSD + PC 
 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 

2.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Infrastructură rutieră, mun. Vulcan, 
Jud. Hunedoara 
   - 5.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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Autor: dl Cornel Cristian Resmeriţă-
deputat    PSD + PC 
 

Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 

3.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Infrastructură rutieră, mun. Lupeni, 
Jud. Hunedoara 
   - 5.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: dl Cornel Cristian Resmeriţă-
deputat    PSD + PC 
 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
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finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 

4.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Continuare lucrări DN 66A Uricani-
Câmpu lui Neag-Herculane, Jud. 
Hunedoara 
50.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: dl Cornel Cristian Resmeriţă-
deputat    PSD + PC 
 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Obiectivul nu are indicatorii 
tehnico-economici aprobaţi de 
Guvern pentru a putea fi finanţat. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

5.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Modernizare DC 20B Fornădie, 
Com. Şoimuş, Jud.Hunedoara 
200.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Autor: dl. Laurenţiu Nistor – deputat 
PSD+PC 

 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

6.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Modernizare DC 146F Păuliş, Com. 
Şoimuş, Jud.Hunedoara 
287 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic. 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Autor: dl. Laurenţiu Nistor – deputat 
PSD+PC 

Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

7.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Modernizare DC 2 şi DC 3 Şteia-
Livada Com. Tomneşti, 
Jud.Hunedoara 
4100 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Autor: dl. Laurenţiu Nistor – deputat 
PSD+PC 

 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

8.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Construcţia pod  peste pârâul Obârşa, 
sat Obârşa, Com. Tomeşti, 
Jud.Hunedoara 
219 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Autor: dl. Laurenţiu Nistor – deputat 
PSD+PC 

 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 

9.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Modernizare drumuri interioare, 
Com.Tomeşti, Jud.Hunedoara 
219 mii lei 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: dl. Laurenţiu Nistor – deputat 
PSD+PC 
 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
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nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

10.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Modernizare drum comunal Câmpuri 
Surduc-Câmpuri de Sus, Com. 
Gurasada, Jud. Hunedoara 
1.200.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: dl. Laurenţiu Nistor – deputat 
PSD+PC 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
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nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

11.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Reabilitare DC Fizeş-Barbura 23, 
Com.Băiţa, Jud. Hunedoara 
1.000.000 lei  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: dl. Laurenţiu Nistor – deputat 
PSD+PC 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
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nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

12.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Reabilitare DC sat Crăciuneşti, 
Com.Băiţa, Jud. Hunedoara 
480.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: dl. Laurenţiu Nistor – deputat 
PSD+PC 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
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nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

13.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Modernizare DC 160 Zampetreşti-
Godineşti, Com. Burjuc, Jud. 
Hunedoara 
1.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: dl. Laurenţiu Nistor – deputat 
PSD+PC 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
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nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

14.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Modernizare DC 20A Vălişoara-
Crăciuneşti, Com. Vălişoara, Jud. 
Hunedoara 
685.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: dl. Laurenţiu Nistor – deputat 
PSD+PC 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
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nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

15.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Modernizare DC 19 Com. Luncoiu 
de Jos, Jud. Hunedoara 
550.000 lei 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: dl. Laurenţiu Nistor – deputat 
PSD+PC 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
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nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

16.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Modernizare DC 167B  Com. 
Luncoiu de Jos, Jud. Hunedoara 
500.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: dl. Laurenţiu Nistor – deputat 
PSD+PC 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
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nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

17.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Modernizare DC 167A  Com. 
Luncoiu de Jos, Jud. Hunedoara 
250.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: dl. Laurenţiu Nistor – deputat 
PSD+PC 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
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nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

18.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Modernizare DC 166  Com. Luncoiu 
de Jos, Jud. Hunedoara 
410.000 lei 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: dl. Laurenţiu Nistor – deputat 
PSD+PC 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 17 -

nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

19.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii la anexa 3/24 cu suma 
de 300.000 RON pentru lucrarea de 
reabilitare a variantei ocolitoare 
(centura oraşului) a oraşului Târgu 
Neamţ, Judeţul Neamţ. 
 
 
Iniţiator: Marius Rogin -Deputat 
PDL 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru lucrarea de 
reabilitare a variantei ocolitoare 
(centura oraşului) a oraşului Târgu 
Neamţ, Judeţul Neamţ, în vederea 
devierii traficului greu din centrul 
oraşului. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Studiul de Fezabilitate aprobt în 
2009. S-a prevăzut în 2010 suma de 
140 mii lei. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

20.  Anexa nr.3/24 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Se solicită admiterea Se propune respingerea întrucât: 
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Transporturilor şi Infrastructurii Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii la anexa 3/24 cu suma 
de 100.000 RON pentru lucrări de 
reparaţii capitale a podului de peste 
râul Jiu din municipiul Petroşani, 
Judeţul Hunedoara 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
Iniţiator: Monica Iacob - Ridzi -
Deputat PDL 
 
 

amendamentului pentru lucrările de 
reparaţii capitale ale acestui pod, 
având în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale 

- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

21.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 200.000 mii lei, necesară 
continuării obiectivului de investiţii: 
Reabilitare DN2D Focşani – Ojdula 
km. 0+000 – 118+873. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
Iniţiatori:  

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic ţinând seama de 
starea de degradare accentuată a 
acestui drum şi având în vedere 
importanţa lui din punct de vedere 
al asigurării legăturii dintre Ardeal 
şi terminalele fluviale şi maritime. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
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Cristian Sorin Dumitrescu - Deputat 
PSD 
Angel Tîlvăr - Deputat PSD 
Nicolae Cirpian Nica - Deputat PSD 
Miron Mitrea – Senator PSD 
 

industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Este deja prevăzută în buget suma 
de 40.000 mii lei. 

nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

22.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 5.834 mii lei, necesară finalizării 
staţiei de cale ferată Focşani la 
standarde europene. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
Cristian Sorin Dumitrescu - Deputat 
PSD 
Angel Tîlvăr - Deputat PSD 
Nicolae Cirpian Nica - Deputat PSD 
Miron Mitrea – Senator PSD 
 

Finalizarea modernizării staţiei de 
cale ferată Focşani având în vedere 
faptul că lucrările sunt întârziate iar 
costurile de conservare sunt mai 
mari decât cele de investiţii. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Nu sunt posibilităţi de finanţare. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

23.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 37.000 mii lei, necesară finalizării 
şi reabilitării drumului naţional 
DN2M Focşani – Odobeşti – Mera – 
Andreiaşi – Butucoasa. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
Cristian Sorin Dumitrescu - Deputat 
PSD 
Angel Tîlvăr - Deputat PSD 
Nicolae Cirpian Nica - Deputat PSD 
Miron Mitrea – Senator PSD 

Îmbunătăţirea  condiţiilor de 
circulaţie pe drumurile naţionale 
dat fiind faptul că la aceste drumuri 
nu au fost finalizate investiţiile 
începute sau/şi nu au mai fost 
reparate în ultimii 10 ani şi, de 
asemenea, toate aceste drumuri au 
fost afectate de calamităţile ce s-au 
abătut asupra judeţului Vrancea în 
anii 2005 şi 2006. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

24.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune a fi alocate următoarele 
sume reprezentând: 
- Realizare studiu fezabilitate şosea 
de ocolire a oraţului Vălenii de 
Munte, jud.Prahova 100.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii oraţului. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
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Guvernului 
 
Iniţiator: Mihai Cristian Apostolache 
-Deputat PSD+PC 
 
 

industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

25.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune alocarea sumei 8.000 mii 
lei pentru reabilitare DN 15 pe raza 
municipiului Topliţa, asfaltare pe o 
lungime de 8,6 km. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 
Iniţiator: Diana Tuşa -Deputat PNL 
 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
rutiere în municipiul Topliţa. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Suma este prevăzută în 
împrumuturi externe. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

26.  Anexa nr.3/24 Ministerul Se solicitǎ alocarea sumei de Transfǎgǎrǎşanul este una dintre Se propune respingerea întrucât: 
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Transporturilor şi Infrastructurii 21.132.500 lei pentru reabilitarea DN 
7C, pe o porţiune de 151 km. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Iniţiator: Mircea Diaconu -Senator 
PNL 
 

principalele atracţii turistice ale 
României şi este imperios necesarǎ 
reabilitarea şi întreţinerea acestei 
rute, pentru a se evita închiderea 
traseului pe timpul iernii, cum se 
întâmplǎ acum. Este de la sine 
înţeles cǎ un Transfǎgǎrǎşan 
practicabil în timpul sezonului rece 
ar atrage mai mulţi turişti şi, astfel, 
mai multe venituri la Bugetul de 
Stat. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Nu sunt posibilităţi de finanţare. 

- Sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

27.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se solicitǎ suplimentarea sumei 
alocate întreţinerii infrastructurii 
rutiere, pentru obiectivul “Reabilitare 
DN 73 Piteşti-Câmpulung”, cu 
126.795.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale. 
 
Iniţiator: Mircea Diaconu -Senator 
PNL 
 

 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Este deja prevăzută în buget suma 
de 2.000 mii lei. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

28.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se solicitǎ suplimentarea sumei 
alocate întreţinerii infrastructurii 
rutiere, pentru obiectivul “Reabilitare 
DN 72 A, porţiunea Câmpulung – 
Malu cu flori”, cu 33.812.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale. 
 
Iniţiator: Mircea Diaconu -Senator 
PNL 
 

Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

29.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, anexa 3/24,  cu suma 
de 300.000 RON pentru 
modernizarea drumului sătesc, DS 
40, în lungime de 0,7 Km, din 
Comuna Negomir, Judeţul Gorj 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Iniţiatori: Severus Constatin 
Militaru-Deputat PD-L 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
modernizare acestui tronson de 
drum sătesc, având în vedere 
stadiul avansat de degradare. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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Ion Ruşeţ - Senator PD-L publice locale. în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

30.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, anexa 3/24,  cu suma 
de 200.000 RON pentru 
modernizarea drumului comunal, DC 
77, în lungime de 1,2 Km, din 
Comuna Drăgoteşti, Judeţul Gorj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Iniţiatori: Severus Constatin 
Militaru-Deputat PD-L 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
modernizare acestui tronson de 
drum comunal, având în vedere 
stadiul avansat de degradare şi 
lucrările efectuate pe tronsonul 
Negomir-Drăgoteşti, continuarea 
lucrărilor fiind absolut necesară şi 
prezentând un interes local 
deosebit. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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Ion Ruşeţ - Senator PD-L 
 
 

Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

31.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Alocarea sumei de 1000 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 31, în 
lungime de 2 km, com. Bârgăoani, 
jud. Neamţ 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DC 31 este impracticabil 
pentru transport 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
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finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

32.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Alocarea sumei de 1750 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 174, 
în lungime de 3,5 km, com. 
Ghindăoani, jud. Neamţ 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DC 174 este 
impracticabil pentru transport 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

33.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Alocarea sumei de 600 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 150, 
în lungime de 1,2 km, com. Ceahlău, 
jud. Neamţ 

Motivaţia: DC 150 este 
impracticabil pentru transport 
 
Amendament respins de Comisia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
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Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 
 
Autor : Deputat Ioan 
Munteanu,PSD + PC 
 

economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

34.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Alocarea sumei de 1100 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 180, 
în lungime de 2,2 km, com. Tupilaţi, 
jud. Neamţ 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 
 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Motivaţia: DC 180 este 
impracticabil pentru transport 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
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cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

35.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Alocarea sumei de 1500 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 76, în 
lungime de 3,0 km, com. Oniceni, 
jud. Neamţ 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Motivaţia: DC 76 este impracticabil 
pentru transport 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

36.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Alocarea sumei de 500 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea Străzii 
STEJARULUI, în lungime de 1,0 
km, com. Săbăoani, jud. Neamţ 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 

Motivaţia: Strada STEJARULUI 
este impracticabilă pentru transport 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
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clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 
 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

37.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Alocarea sumei de 500 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea Străzii 
SCÂNTEII, în lungime de 0,8 km, 
com. Săbăoani, jud. Neamţ 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Motivaţia: Strada SCÂNTEII este 
impracticabilă pentru transport 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
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este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

38.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Alocarea sumei de 6250 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 146, 
în lungime de 12,5 km, com. Hangu, 
jud. Neamţ 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 
 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Motivaţia: DC 146 este 
impracticabil pentru transport 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

39.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Alocarea sumei de 1600 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 104, 
în lungime de 3,2 km, com. Costişa, 
jud. Neamţ 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

Motivaţia: DC 104 este 
impracticabil pentru transport 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

publice locale. asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

40.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Alocarea sumei de 2500 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea unor 
DRUMURI VECINALE, în lungime 
de 5 km, com. Bicaz Chei, jud. 
Neamţ 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Motivaţia: DRUMURILE 
VECINALE sunt impracticabile 
pentru transport 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

41.  Anexa nr.3/24 Ministerul Alocarea sumei de 900 lei pentru Motivaţia: DC 54 este impracticabil Se propune respingerea 
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Transporturilor şi Infrastructurii modernizarea şi asfaltarea DC 54, în 
lungime de 1,8 km, com. Cordun, 
jud. Neamţ 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

pentru transport 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

amendamentului intrucat: 
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

42.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Alocarea sumei de 3600 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 158, 
în lungime de 7,2 km, com. Pipirig, 
jud. Neamţ 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 
 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 

Motivaţia: DC 158 este 
impracticabil pentru transport 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
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PSD + PC 
 

finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

43.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Alocarea sumei de 1950 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 97, în 
lungime de 3,9 km, com. Tămăşeni, 
jud. Neamţ 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 
 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Motivaţia: DC 97 este impracticabil 
pentru transport 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

44.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Alocarea sumei de 750 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 173, 
în lungime de 1,5 km, com. Români, 
jud. Neamţ 

Motivaţia: DC 173 este 
impracticabil pentru transport 
 
Amendament respins de Comisia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
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Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 
 

45.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Alocarea sumei de 1500 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 61, în 
lungime de 3,0 km, com. Boghicea, 
jud. Neamţ 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 
 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Motivaţia: DC 61 este impracticabil 
pentru transport 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
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Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 
 

46.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Alocarea sumei de 2100 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 130, 
în lungime de 4,2 km, com. 
Săvineşti, jud. Neamţ 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DC 130 este 
impracticabil pentru transport 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

47.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Alocarea sumei de 2900 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 21, în 
lungime de 5,8 km, com. Timişeşti, 
jud. Neamţ 
Subprogramul privind pietruirea, 

Motivaţia: DC 21 este impracticabil 
pentru transport 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

48.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Alocarea sumei de 600 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 155, 
în lungime de 1,2 km, com. Farcaşa, 
jud. Neamţ 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Motivaţia: DC 155 este 
impracticabil pentru transport 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
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pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

49.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Alocarea sumei de 1950 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 77, în 
lungime de 3,9 km, com. Valea 
Ursului, jud. Neamţ 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Motivaţia: DC 77 este impracticabil 
pentru transport 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

50.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Alocarea sumei de 1150 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea Străzii 
DREHUŢA, în lungime de 2,3 km, 
com. Vânători, jud. Neamţ 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 

Motivaţia: Strada DREHUŢA este 
impracticabilă pentru transport 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
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Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

51.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Alocarea sumei de 500 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 21, în 
lungime de 1,0 km, com. Tazlău, jud. 
Neamţ 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DC 21 este impracticabil 
pentru transport 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 39 -

milioane lei. 
52.  Anexa nr.3/24 Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii 
Alocarea sumei de 1850 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 82A, 
în lungime de 3,7 km, com. Doljeşti, 
jud. Neamţ 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Motivaţia: DC 82A este 
impracticabil pentru transport 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

53.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Alocarea sumei de 2000 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 68A, 
în lungime de 4,0 km, com. Pânceşti, 
jud. Neamţ 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 
 

Motivaţia: DC 68A este 
impracticabil pentru transport 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

  
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

 local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

54.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Alocarea sumei de 1750 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 81, în 
lungime de 3,5 km, com. Bozieni, 
jud. Neamţ 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

Motivaţia: DC 81 este impracticabil 
pentru transport 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

  
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale 
 

. Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

55.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Alocarea sumei de 1100 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 72, în 

Motivaţia: DC 72 este impracticabil 
pentru transport 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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lungime de 2,1 km, com. Bozieni 
jud. Neamţ 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 
 

 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

  
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale 

1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 
 

56.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Alocarea sumei de 4000 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 91, în 
lungime de 8,0 km, com. Trifeşti, 
jud. Neamţ 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 
 
Autor : Deputat Ioan Munteanu, 
PSD + PC 

Motivaţia: DC 91 este impracticabil 
pentru transport 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

  
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
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 finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

57.  Anexa nr.3/24/01 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune majorarea sumei de la 
277.694 mii lei la 517.872 mii lei la 
capitolul 6800 „Asigurari şi asistenţă 
socială”. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia pentru 
sănătate şi familie, Comisia pentru 
muncă, familie şi protecţie socială, 
domnul deputat Victor Paul Dobre, 
Grup parlamentar PNL 

Majorarea sumei este necesară 
pentru a acoperi cheltuielile care se 
decontează transportatorilor pentru 
călătoriile gratuite ori reduse ale 
pensionarilor. 
În anul 2009 au fost decontate doar 
cheltuielile pe 4 luni. 
Suma propusă este aceeaşi cu cea 
prevăzută în bugetul ministerului 
pentru anul 2008. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia pentru 
sănătate şi familie, Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie 
socială 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
-Sumele pentru plata 
deconturilor aferente biletelor 
speciale de călătorie gratuită 
sunt prevăzute în bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii la cap.68.01 
„Asigurări şi asistenţă socială” 
în sumă globală, repartizarea 
acesteia către agenţii economici 
transportatori realizându-se 
efectiv de către această instituţie. 
Prevederea acestor acestor sume 
în bugetul propriu al 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii este o obligaţie 
care îi revine în exclusivitate 
acestuia. 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

58.  Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se suplimentează cu 100.000 mii lei 
suma pentru anul 2010 pentru acest 
obiectiv. 
Cod obiectiv 354 
Reabilitare DN 2D Focşan-Ojdula 
Km 0+000-118+873 Cap.8401 
Transporturi 84015501 A.Transferuri 
interne 840155112 Investiţii ale 
agenţilor economici cu capital de stat 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului 
 
Iniţiatori:  
Cristian Sorin Dumitrescu - Deputat 
PSD 
Angel Tîlvăr - Deputat PSD 
Nicolae Cirpian Nica - Deputat PSD 
Miron Mitrea – Senator PSD 

Suplimentarea acestei sume este 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei Reabilitare DN 2D 
Focaşani-Ojdula, investiţie prin  
care se va dezvolta o reţea rutieră 
modern eliniată la standardele 
europene, care va asigura şi 
dezvoltarea zonei pentru turism şi 
activităţi economice. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Este deja prevăzută în buget suma 
de 90.000 mii lei. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

59.  Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se suplimentează cu 5.000 mii lei 
pentru începerea investiţiei privind 
Reabilitarea şi Modernizarea DN2L 
Soveja-Lepsa (DN2D). 
Cod obiectiv 3 c.Cheltuieli pentru 
elaborarea studiilor de 

Suplimentarea acestei sume în 
bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastruturii este 
necesară pentru începerea 
investiţiei privind Reabilitare şi 
modernizare DN 2L Soveja-Lepsa 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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prefezabilitate, fezabilitate şi alte 
studii CAP.8401 Transporturi 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului 
 
Iniţiatori:  
Cristian Sorin Dumitrescu - Deputat 
PSD 
Angel Tîlvăr - Deputat PSD 
Nicolae Cirpian Nica - Deputat PSD 
Miron Mitrea – Senator PSD 

(DN2D). Realizarea acestei 
investiţii va asigura o reţea rutieră 
modern aliniată la standardele 
europene. 
De asemenea prin realizarea acestei 
investiţii se va asigura dezvoltarea 
economic-socială a zonei, prin 
crearea de oportunităţi şi de noi 
locuri de muncă în special în 
domeniul touristic. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Nu sunt posibilităţi de finanţare. 

neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

60.  Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 6.656 mii lei a bugetului 
Ministerului Transporturilui şi 
Infrastructurii – Anexa nr.3/24/29 
Cod Obiectiv 387 - Magistrala V - 
Metrou, Etapa I-a Drumu; Taberei-
Universitate 
Cod Obiectiv 387 - Magistrala V - 
Metrou, Etapa I-a Drumu; Taberei-
Universitate 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Capitolul 8701 
Promovarea potenţialului turistic 

Metrolul în Drumul taberei este p 
necessitate cu atât mai presantă cu 
cât trece timpul şi traficul devine 
tot mai anevoios. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Este deja prevăzută în buget suma 
de 33.278 mii lei din credite 
externe BEI. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
de acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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promovare a vânzărilor la niverl 
naţional şi regional 
 
 
Iniţiator:Cornel Pieptea - Deputat 
PNL 

Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

61.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, anexa 3/24,  cu suma 
de 10 000 000 RON pentru 
modernizarea drumului 18B, intre 
localităţile Baia Mare si  
Tg Lapus din judeţul Maramureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
Iniţiator:Lese Doru Brasoan-Deputat 
PD-L 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
modernizare acestui tronson de 
drum, având în vedere stadiul 
avansat de degradare. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
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Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

62.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii cu suma de 1400.000 
RON pentru plata lucrărilor: execuţie 
„Punte Pietonală peste Pârâul Vediţa 
sat Bărasti, comuna Coloneşti, 
judeţul Olt”. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Iniţiator:Stan Nicolae - Deputat PDL 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru plata 
lucării la investiţia execuţie „Punte 
Pietonală peste Pârâul Vediţa sat 
Bărasti, comuna Coloneşti, judeţul 
Olt”, având în vedere că lucrarea 
este executată integral şi neachitată 
iar constructorul a acţionat în 
judecată Primăria Coloneşti şi a 
obţinut sentinţa 721/2009 a 
Tribunalului Olt. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

63.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru întreţinerea 
infrastructurii rutiere suma de 1.000 
mii lei pentru obiectivul 

Investiţia face parte din sistemul 
naţional şi este aferentă drumurilor 
naţionale DN21 şi DN21A. 
Încă din anul 2009, autoritatea 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
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„Sistematizare şi reorganizare 
circulaţie intersecţia DN2A-DN21” 
către municipiul Slobozia, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - Deputat 
PSD 
 

publică a demarat proiectul privind 
sistematizarea şi reorganizarea 
circulaţiei rutiere la intersecţia 
DN2A – DN21 în vederea 
fluidizării circulaţiei rutiere, nodul 
reprezentat de cele două importante 
drumuri naţionale, cât şi a 
circulaţiei aferente Bulevardului 
Matei Basarab. 
Reorganizarea şi sistematizarea 
menţionată constă în realizarea unui 
sens giratoriu cu câte două benzi de 
circulaţie, care să permită preluarea 
traficului rutier din Moldova, prin 
Brăila, Slobozia şi autostrada A2, 
cât şi preluarea traficului rutier de-a 
lungul râului Ialomiţa, reprezentat 
de DN2A Constanţa-Slobozia-
Urziceni-Bucureşti. 
Valoarea estimată a proiectului este 
de cca. 1.800.000 lei, proiectul 
având ca termen de punere în 
funcţiune sfârşitul anului 2010. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

64.  Anexa nr.3/24 Ministerul Se repartizează în cadrul sumei Proiectul privind extinderea şi Se propune respingerea 
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Transporturilor şi Infrastructurii alocate pentru dezvoltarea 
infrastructurii rutiere suma de 5.000 
mii lei pentru obiectivul „Extindere 
şi reabilitare străzi în municipiul 
Slobozia” către municipiul Slobozia, 
judeţul Ialomiţa, Capitolul 5001 
Grupa 51, Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Articol 02 Alineat 13 Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - Deputat 
PSD 
 
 
 
 

reabilitarea străzilor din municipiul 
Slobozia cuprinde modernizarea a 
peste 75 străzi aferente cartierelor 
de locuit, dar şi cartierelor noi de 
locuinţe ale căror terenuri au fost 
acordate tinerilor conform Legii nr. 
15/2003. 
Valoarea totală a contractului 
privind extinderea şi reabilitarea 
străzilor este de aproximativ 36,3 
milioane de lei, proiect multianual, 
a cărui realizare se derulează pe trei 
ani. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 
 

65.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii cu suma de 5.000 mii 
lei    pentru introducerea unui nou 
program de investiţii la cap.  
PROGRAMUL DE INVESTITII 
PUBLICE, punctul B – „Lucrări noi 
de investiţii” – Centura ocolitoare 
mare a municipiului Săcele, Judeţul 
Braşov – exproprieri terenuri şi 
începerea execuţiei, PROGRAMUL 

Centura ocolitoare mare a 
municipiului Săcele are studiile de 
fezabilitate si proiectul tehnic 
realizat. Construcţia ei este 
necesară pentru încetarea circulaţiei 
autovehiculelor grele prin 
municipiul Săcele – fapt ce 
afectează structura de rezistenţă a 
locuinţelor.  
 
Amendament respins de Comisia 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
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DE INVESTITII PUBLICE 
  
 
Sursa finanţării: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
Iniţiator: Titus Corlăţean - Senator 
PSD 
 

economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Obiectivul nu are indicatorii 
tehnico-economici aprobaţi de 
Guvern pentru a putea fi finanţat. 

nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

66.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea fondurilor 
în transferul către administraţia 
public Bacău cu suma de 35 mil.lei 
petru realizări, consolidări, 
modernizări de drumuri şi poduri în 
localităţile prezentate în anexă. 
 
Sursă de finanţare: bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii prin transfer către 
administraţia public Bacău. 
 
 
Iniţiator: Iulian Iancu - Deputat PSD 
 

Necesitatea îmbunătăţirii 
infrastructurii judeţului. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât nu 
este specificat capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care se 
face redistribuirea 
2. În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 
 

67.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

-PodMazilu  sat Asau  
850000 RON             
-Pod Bobiceni  
100000 RON 
-Pod Agastin sat Apa-Asau  
700000 RON 

Poduri distruse inundatii 
2005,incepute si neterminate 
 Pod distrus la inundatii 2005 
  
                   
Amendament respins de Comisia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
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- Pod Adiaconitei sat Paltinis  
850000 RON 
-Pod  Pietrosu sat Paltinis  
1210000 RON 
-Pod Mateeni sat Apa-Asau  
1220000 RON 
-Pod Nogea sat Apa-Asau  
850000 RON 
-Pod Zimbru sat Apa-Asau  
1210000 RON 
 
-Pod Halta Caralita sat Ciobanus  
1210000 RON 
-Modernizare DC 146 Km. 6-16  
10806000 RON  
 
Iniţiator: Iulian Iancu - Deputat PSD 
 

economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 
 

68.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Infrastructură rutieră locală – 10 km.  
valoare 5.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
Iniţiator: Iulian Iancu - Deputat PSD 
 
 
 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic în cele 7 sate 
componente ale comunei, care până 
la momentul actual nu au beneficiat 
de nici o investiţie. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 51 -

Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 

69.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Infrastructură rutieră, 
MODERNIZARE drum comunal  
DC 197 Floresti – Strugari   - 
5.600.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
Iniţiator: Iulian Iancu - Deputat PSD 
 
 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic intre DN 2G  si 
DJ 118B-  SINGURA LEGATURA 
A COMUNEI CU CELE DOUA 
DRUMURI  
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
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Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

70.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Infrastructură rutieră locală, valoare 
419 mii lei – diferenţa de asigurare 
până la finalizare. 
 
 
 
 
 
Iniţiator: Iulian Iancu - Deputat PSD 
 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
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este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

71.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Alocarea sumei de 100.000.000 lei 
pentru finantarea lucrarilor de 
executie la varianta de ocolire a 
Municipiului Iasi – Etapa 1/Varianta 
Sud.  
 
Sursa de finantare:  
- 30.000 mii lei de la Anexa 3/15- 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului – sume alocate din 
bugetul de stat: CAPITOLUL 5001-
CHELTUIELI BUGET DE STAT- 
grupa/titlul 20-bunuri si servicii, 
articolul 30- alte cheltuieli, alin 30 : 
alte cheltuieli cu bunuri si servicii; 
- 70.000 mii lei de la Anexa 3/15- 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului –CAPITOLUL 8001- 
ACTIUNI GENERALE 
ECONOMICE COMERCIALE SI 
DE MUNCA –grupa/ titlul 55 alte 
transferuri, articolul 01-transferuri 
interne, alineatul 08-Programe 
PHARe si alte programe cu finantare 
nerambursabila 
 
Iniţiator: Tudor Ciuhodaru- Deputat 
 PSD 
 

In vederea realizrii unui transport 
rutier modern in conditii de 
siguranta si confort al utilizatorului 
cu respectarea normelor europene 
de protectie a mediului este necesar 
a fi demarate lucrari  de executie la 
varianta de ocolire a Municipiului 
Iasi – Etapa 1/Varianta Sud. 
Aceasta centura ocolitoare va duce 
la o dezvoltare a infrastructurii 
rutiere absolut necesara judetului 
Iasi si zonei Moldovei. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

72.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Alocarea sumei de 200.000.000 lei 
pentru dezvoltarea si  modernizarea 

Este necesar ca Judetul Iasi sa aiba 
un aeroport international 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 54 -

aeroportului din Iasi. 
 
Sursa de finantare: Anexa 3/34 de la 
Serviciul de Telecomunicatii 
Speciale:sume alocate din bugetul de 
stat:  
-100.000 mii lei de la capitolul 6101, 
grupa/titlul 01-cheltuieli curente; 
-100.000 mii lei de la capitolul 6101, 
subcapitolul 04-siguranta nationala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

modernizat  la standarde 
occidentale. La aeroportul din Iasi 
sunt necesare lucrari urgente de 
modernizare la aerogara si 
extindere a  pistei. Actuala pista 
este betonata si are 1.800 de metri 
lungime si 30 de metri latime. 
Modernizarea aerogarii: 16.000 de 
metri patrati pentru fluxurile de 
pasageri si utilitati si 12.000 de 
metri patrati la subsoluri, pentru 
benzile de bagaje; realizarea unui 
terminal cargo pentru preluarea 
zilnica a 200 de tone de marfuri; 
depozit de carburanti cu o 
capacitate de 500 de tone; 
In prezent finantarea se asigura din 
venituri proprii ale Consiliului 
Judetean Iasi  si din alocatii din 
bugetul propriu al judetului, fiind 
prin urmare, insuficienta. Se 
impune ca aceste cheltuieli de 
modernizare sa fie sustinute de la 
bugetul de stat. Alocarea de fonduri 
modernizarii aeroportului din Iasi  
va duce la sprijinirea dezvoltarii 
regionale si intarirea cooperarii 
transfrontaliere, transnationale si 
interregionale. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 

poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Serviciului de Telecomunicatii 
Speciale au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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Iniţiator: Tudor Ciuhodaru- Deputat 
 PSD 
 
 

industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

73.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Varianta de ocolire a municipiului 
Iasi-Etapa 1/Varianta Sud 100 000 
000 RON capitol 84.01  
66.01                                68.01 
 
 
Iniţiator: Luminiţa Iordache- 
DeputatPSD 
 

Defluidizarea circulatiei ,protejarea 
mediului /bugetul de stat 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

74.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Finalizarea drumului judetean 
Ciortesti-Raducaneni Jud Iasi 
(necesita numai rigole si covor 
asfaltic) capitol 84.01  
66.01  68.01 
 
 
Iniţiator: Luminiţa Iordache- 
DeputatPSD 

Centru administrativ este la 
Raducaneni (Judecatorie .Parchet 
.Notariat Politia Zonala )si 
locuitorii a 4 mari comune trebuie 
sa ocoleasca prin Iasi parcurgand in 
plus cca 
100 km/bugetul de stat/fonduri 
nerambursabile 
Amendament respins de Comisia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
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 economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

finanţare.” 
2. În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 
 

75.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor, 
repararea, consolidarea, întreţinerea 
infrastructurii rutiere pentru 
obiectivele: 
A: În continuare 
1. Varianta ocolitoare Timişoara 
 B. Modernizări drumuri naţionale 
pentru obiectiv (reparaţii capital) 
1. Construirea unui drum rapid 
Timişoara-Cenad 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Iniţiator: Maria Eugenia Barna- 
DeputatPSD 
 

Judeţul Timiş are a reţea rutieră din 
ţară şi este cel mai mare contributor 
la bugetul statului după Bucureşti. 
Cu toate acestea, toate guvernele 
care au fost la conducere nu au 
alocat sumele necesare 
modernizării uneia din cele mai 
dense reţele rutiere din ţară. 
Legătura rapidă Timişoara-Cenad 
este absolute necesară dezvoltării 
oraşului Timişoara. 
 
Nu există posibilităţi de finanţare. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

76.  Anexa nr.3/24 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Solicit atribuirea sumelor necesare Se propune respingerea întrucât: 
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Transporturilor şi Infrastructurii Ministerului Transporturilor, 
repararea, consolidarea, întreţinerea 
infrastructurii rutiere pentru 
obiectivele: 
A. Modernizări drumuri naţionale 
pentru obiectiv (reparaţii capital) 
1. Finanţarea în vederea 
devierii/supraînălţării liniei de tren ce 
străbate central Timişoarei 
2. Realizarea unei căi ferate directe 
Timişoara-Szeged  
3. Finanţarea lucrărilor de construcţie 
a centurii feroviare pentru traficul de 
personae şi marfă. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Iniţiator: Maria Eugenia Barna- 
Deputat PSD 
 

realizării investiţiei menţionată în 
coloana precedetă. Precizeze că 
investiţia este absolute necesară 
dezvoltării oraţului Timişoara 
deoarece linia de tren ce străbate 
central oraţului produce perturbăpri 
majore de trafic urban. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Nu există posibilităţi de finanţare 

- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

77.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Reabilitare, modernizare DN 24 (4 
benzi) Crasna-Vaslui-Iaşi, 95 km 
Valoare: 314.045 mii  lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 
Iniţiatori: Cristea Victor- 
DeputatPSD 
Silistru Doina- Senator PSD 

Motivare: Zona Bârlad-Crasna-
Vaslui-Iaşi este o zonă izolată, care 
urmare nu este atractivă pentru 
investiţii, deşi sunt terenuri şi forţă 
de muncă. Zona fiind graniţa de est 
a U.E., reabilitarea şi modernizarea 
ar contribui lşa deschiderea de 
investiţii interne şi externe, la 
reducerea decalajului economic şi 
social faţă de celelalte zone ale ţării 
şi, deci, a decalajului României faţă 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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de ţările dezvoltate din U.E. 
Totodată ar creşte fluidizarea 
circulaţiei rutiere spre Vama Albiţa, 
Ungheni, Siret. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
 
Se finanţează din fonduri externe 
nerambursabile 
 

obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

78.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Transporturilor, 
anexa nr. 3/24/07,  cu suma de 
80.000.000 RON pentru finalizarea 
Variantei de ocolire a Municipiului 
Iaşi Etapa 1/Varianta Sud 
 Oraşul Iaşi, 
 Judeţul Iaşi 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Iniţiatori: Mihaela Popa Senator PDL 
Dumitru Oprea Senator PDL 
Nicuşor Păduraru- Deputat PDL  
Petrică Movilă Deputat PDL 
Marius Spânu Deputat PDL 
Daniel Oajdea Deputat PDL 
Cristina Dobre Deputat Independent 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finalizarea 
Variantei de ocolire a Municipiului 
Iaşi Etapa 1/Varianta Sud 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Este deja prevăzută în buget suma 
de 70.000 mii lei. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 59 -

 de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

79.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Transporturilor, 
anexa nr. 3/24/07 cap. 8401, art. 01,  
cu suma de 40.000.000 RON pentru 
modernizarea integrală a drumurilor 
naţionale care străbat Mun. Iaşi (DN 
24 şi DN28) 
 Oraşul Iaşi, 
 Judeţul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Iniţiatori: Mihaela Popa Senator PDL 
Dumitru Oprea Senator PDL 
Nicuşor Păduraru- Deputat PDL  
Petrică Movilă Deputat PDL 
Marius Spânu Deputat PDL 
Daniel Oajdea Deputat PDL 
Cristina Dobre Deputat Independent 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
modernizarea integrală a 
drumurilor naţionale care străbat 
Mun. Iaşi (DN 24 şi DN28) 
 
 
Este deja prevăzută în buget suma 
de 70.000 mii lei. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

80.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Modernizare Drum European E85 
Săbăoani – Siret (150 km)  
 
96000 mii lei 
 

Modernizare drum 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Iniţiator: Gavril Mârza Senator PSD 
 

industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Nu există posibilităţi de finanţare. 

unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

81.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Pozitia 26 Maramures 
Se propune alocarea sumei  de 200 
.000 mii lei pentru executia 
tronsonului de Drum expres Baia 
Mare–Petea cu centura ocolitoare a 
municipiului baia Mare – 7.5 km 
pana in localitatea Ardusat 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL  
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 
 

Conexiune in localitatea Vaja, 
Ungaria cu autostrada M3; 
rezolvarea centurii municipiilor 
baia Mare si Satu Mare si 
dezvoltarea economica a zonei. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Nu există posibilităţi de finanţare. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

82.  Anexa nr.3/2402 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se solicitǎ alocarea sumei de 
21.132.500 lei pentru reabilitarea DN 
7C, pe o porţiune de 151 km. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 
 
Senator Mircea Diaconu - PNL 

Transfǎgǎrǎşanul este una dintre 
principalele atracţii turistice ale 
României şi este imperios necesarǎ 
reabilitarea şi întreţinerea acestei 
rute, pentru a se evita închiderea 
traseului pe timpul iernii, cum se 
întâmplǎ acum. Este de la sine 
înţeles cǎ un Transfǎgǎrǎşan 
practicabil în timpul sezonului rece 
ar atrage mai mulţi turişti şi, astfel, 
mai multe venituri la Bugetul de 
Stat. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei Prezidenţiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

83.  Anexa nr.3/24/02 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se solicitǎ suplimentarea sumei 
alocate întreţinerii infrastructurii 
rutiere, pentru obiectivul “Reabilitare 
DN 72 A, porţiunea Câmpulung – 
Malu cu flori”, cu 33.812.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale. 

 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
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Senator Mircea Diaconu – PNL 
 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

84.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Modernizarea integrala a drumurilor 
nationale care strabat  municipuil Iasi 
DN24 ,DN28 -40 000 000 RON 
 
 
 
 
 
Iniţiator: Luminiţa Iordache- 
DeputatPSD 
 

Drumurile ce apartin municipalitatii 
sunt reabilitate/bugetul de stat 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

85.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune introducerea unui articol 
nou în proiectul Legii bugetului de 
stat pe anul 2010 cu următorul 
conţinut: 
„Art.nou  În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii din 

Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă 
este instituţie publică în subordinea 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii care asigură 
pregătirea continuă a personalului 
aeronautic civil, navigant şi 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
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suma de 20286 mii lei prevăzută la 
titlul „Active nefinanciare” suma de 
11.724 mii lei este utilizată pentru 
dotarea Şcolii Superioare de Aviaţie 
Civilă, cu echipamente aeronautice” 
 
Iniţiator: Mircea Nicu Toader - 
Deputat PD-L 
 
 
 

nenavigant. 
Având în vedere faptul că parcul de 
aeronave existent a acumulat cu 
mult peste numărul de ore de zbor 
care să permită ut6ilizarea acestora 
în condiţii depline de siguranţă în 
zbor este necesat achiziţionarea 
prin intermediul procedurilor legale 
în domeniu a 4 aeronave conform 
standardelor internaţionale de 
instruire necesare desfăşurării 
activităţii de prgătire practică în 
condiţii de deplină siguranţă. 
 
Amendament admis de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 

stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

86.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea cu 60.000 
mii lei a fondurilor pentru 
reabilitarea DN12A Comăneşti-
Ghimeş 
 
Sursă de finanţare: bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 
Iniţiator: Iulian Iancu - Deputat PSD
 
 
 

Necesitatea fluidizării traficului pe 
DN 12A, jud.Bacău 
 
Amendament admis de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

87.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii cu suma de 
253.573.880 lei la cap. 84.00 
Transporturi pentru reabilitarea de 
drumuri comunale si judetene, dupa 
cum urmeaza: 
DC 34 
Ciceu Mihaiesti - Ciceu Corabia – 
59.754.180 lei 
DC 35 A 
Ciceu Giurgresti - Dumbraveni  -
900.000  lei                         
DC 37 Dobric-Ciceu Poieni- 
5.000.000 lei 
DC 43 
Salva - M-rea Izvorul Tamaduirii-
843.530 lei 
172 K Branistea -1.000.000 lei 
 Str. Princ. Sat Orosfaia (reabilit.)   -
12.600.000 lei                 
DC 21B 
DJ 151-Tagu    -29.726.170 lei 
DJ 172 C 
Ilva Mica-Lesu-1.800.000 lei 
DC 28 
DN 17-Coasta-5.750.000lei 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 
situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 
suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectivele asumate in 
amendament ar fi absolut necesara 
pentru imbunatatirea nivelului de 
trai in multe dintre comunitatile 
judetului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
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DJ 172  
Tronson Agris-800.000 lei 
Modernizare drumuri princ. Com. 
Sant-300.000 lei 
Reabilitare DC 16 
Herina-Tonciu -2.900.000 lei 
Reabilitare drum 65comunal 38 A – 
Tarlisua – Sendroaia-2.000.000 lei 
Reabilitare drum 65comunal 38 B – 
Tarlisua- Oarzina-1.000.000 lei 
Reabilitare drum 65comunal 
38 C Tarlisua-Racatesu-1.000.000 lei 
Reabilitare drum comunal 
38 D Agries-Moliset -2.500.000 lei 
Reabilitare drum comunal 
DC 27 A Chirales-Tigau-Saniacob -
1.700.000 lei  
Reabilitare drum comunal 
16 Sangeorzu Nou-Bungard-
11.000.000  
Modernizare �i asfaltare drum com. 
Monor-Gledin 
DC 13- 500.000 lei 
Modernizare drum comunal 
DC 33 Mintiu-Taure -45.000.000 lei 
Modernizare drum comunal 40 B 
Nimigea de Jos-Nimigea de Sus-
25.000.000 lei 
Reabilitare drum comunal 
DC 6 B Rusu Bargaului-Valea 
Poienii -11.000.000 lei 
Reabilitare DC 12 A Rustior-Lunca- 
9.000.000 lei 

Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 
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Reabilitare drum comunal 
DC 11 DJ 173-Ardan -8.000.000 lei 
Reabilitare DC 2 E Rebra-Valea 
Lunga- 8.000.000 lei 
Punte pietonala str. Petru Maior, 
mun. Bistrita = 500.000 lei  
Amenajare si modernizare str. 
Slatinitei de la Km. 0+367 la Km. 
5+172 , mun. Bistrita - 3.000.000 lei  
Amenajare si modernizare str. 
Ghinzii de la Km. 1+887 la Km. 
5+698 = 2.000.000 lei 
Amenajare legatura din str. Libertatii 
spre zona Zavoaie, inclusiv 
construirea podului Berariei peste 
raul Bistrita = 1.000.000 lei  
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
guvernului. 
 
Autor: Deputat  Emil Radu 
Moldovan  şi Grupul Parlamentar 
PSD+ PC 

88.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune alocarea sumei de 
245.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de modernizare a străzilor 
din satul Cuci, judeţul Mureş, 
conform contract. 
 
Sursa de finanţare: Finanţarea se 
poate face din împrumuturile externe 
sau din fondurile destinate 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
modernizare demarate în urmă cu 2 
ani, cu termen de finalizare 2010, 
conform contract. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică exact sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
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investiţiilor din bugetul ministerului. 
  
Autori: Deputat PSD+PC Victor 
Socaciu + grup parlamentar PSD-PC 

finanţare.” 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

89.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune alocarea sumei de 
40.000.000 lei, capitolul 84.01-
Transporturi, pentru finanţarea 
lucrărilor de modernizare integrală a 
drumurilor naţionale  care străbat 
Municipiul Iaşi (DN 24 şi DN 28) 
 
 
 
 
 
 
 

În vederea realizării unui transport 
rutier modern în condiţii de 
siguranţă şi confort al utilizatorului 
cu respectarea normelor europene 
de protecţie a mediului este necesar 
a fi demarate lucrări  de 
modernizare integrală a drumurilor 
naţionale  care străbat Municipiul 
Iaşi (DN 24 si DN 28) 
Alocarea acestor fonduri va duce la 
o dezvoltare a infrastructurii rutiere 
absolut necesară judeţului Iaşi şi 
zonei Moldovei. 

Se propune respingerea întrucât : 
- Sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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Sursa de finanţare: Anexa 3/34 de la 
Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale: sume alocate din bugetul 
de stat: capitolul 6101-Ordine 
publică şi siguranţă naţională, 
grupa/titlul 01-cheltuieli curente  
  
Autori: Deputat Tudor Ciuhodaru, 
Grup Parlamentar PSD + Grup 
Parlamentar PSD-PC  

 principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
 

90.  Anexa nr.3/24/01 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune majorarea sumei de la 
277.694 mii lei la 517.872 mii lei la 
capitolul 6800 „Asigurari şi asistenţă 
socială”. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia pentru 
sănătate şi familie, Comisia pentru 
muncă, familie şi protecţie socială, 
domnul deputat Victor Paul Dobre, 
Grup parlamentar PNL 

Majorarea sumei este necesară 
pentru a acoperi cheltuielile care se 
decontează transportatorilor pentru 
călătoriile gratuite ori reduse ale 
pensionarilor. 
În anul 2009 au fost decontate doar 
cheltuielile pe 4 luni. 
Suma propusă este aceeaşi cu cea 
prevăzută în bugetul ministerului 
pentru anul 2008. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia pentru 
sănătate şi familie, Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie 
socială 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
-Sumele pentru plata 
deconturilor aferente biletelor 
speciale de călătorie gratuită 
sunt prevăzute în bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii la cap.68.01 
„Asigurări şi asistenţă socială” 
în sumă globală, repartizarea 
acesteia către agenţii economici 
transportatori realizându-se 
efectiv de către această instituţie. 
Prevederea acestor acestor sume 
în bugetul propriu al 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii este o obligaţie 
care îi revine în exclusivitate 
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acestuia. 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

91.  Anexa nr.3/24/02 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Transporturilui şi 
Infrastructurii cu suma de 20.000 mii 
lei pentru construcţia centurii 
ocolitoare a oraţului Zimnicea între 
DN 5 C, km.58+450-DN 51 km 
37+650 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului 
 
Iniţiator:Nicolae Bănicioiu - Deputat 
PSD 
 

Centura se află în fază de studio de 
prefezabilitate. 
 
Amendament admis de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Nu sunt posibilităţi de finanţare. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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şi completările ulterioare. 
92.  Anexa nr.3/24/02 Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii 
Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Transporturilui şi 
Infrastructurii cu suma de 250 mii lei 
pentru reabilitare pod legătură DN 51 
şi DJ 504, între comuna Ţigăneşti şi 
comuna Cernetu, peste râul Vedea, 
jud.Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului 
 
Iniţiator:Nicolae Bănicioiu - Deputat 
PSD 
 

Podul nu mai permite traversarea 
râului Vedea în condiţii de 
siguranţă. Din această cauză 
transportul rutier între cele două 
localităţi se face pe rute ocolitoare. 
 
Amendament admis de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

93.  Anexa nr.3/24/02 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se înlocuieşte obiectivul de investiţii 
“Dezvoltarea capacităţii feroviare în 
Port Constanţa Sud, etapa I” cu 
obiectivul de investiţii “Dispozitiv 
linii ferate industriale în zona poarta 
10 Port Constanţa”. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece primul 
obiectiv e finalizat. Nu implică 
suplimentarea bugetului. 
 
Amendament admis de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 71 -

Infrastructurii 
 
Iniţiazor: Banias Mircea – Senator 
PDL 

Deputaţilor 
 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

94.  Anexa nr.3/24/02 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii cu suma de 100 mii lei 
la Capitolul 8401,Subcapitolul 03, 
Transport rutier, Paragraful 01, 
Drumuri şi Poduri pentru construirea 
podului peste râul Miletin care 
asigură unica legătură între satul 
Chiţoveni şi oraşul Flămânzi, cu o 
lungime de 20 m şi o lăţime de 5 m  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Independent 
Rebenciuc Neculai  

Construirea podului peste râul 
Miletin  este absolut necesară şi 
urgentă, având în vedere faptul că 
acest pod asigură unica legătură 
între satul Chiţoveni şi oraşul 
Flămânzi, iar actualmente este din 
lemn şi într-o stare limită de 
funcţionare. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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95.  Anexa nr.3/24/02 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii cu 
suma de 200 mii lei la capitolul 
5001, grupa 51, articolul 01, 
alineatul 28- Transferuri între unitati 
ale administratiei publice de la 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru pietruirea drumului comunal 
DC15, Poiana Lindenfeld, comuna 
Buchin, jud.Caras-Severin. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori:Deputat Ioan Mocioalcă, Ioan 
Chisăliţă, Grup Parlamentar PSD + 
PC 

 

Drumul necesita intretinere. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 
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96.  Anexa nr.3/24/02 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii cu 
suma de 100 mii lei la capitolul 
5001, grupa 51, articolul 01, 
alineatul 28- Transferuri între unitati 
ale administratiei publice de la 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru pietruirea drumului comunal 
DC15, Poiana Lindenfeld, comuna 
Buchin, jud.Caras-Severin. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori:Deputat Ioan Mocioalcă, Ioan 
Chisăliţă, Grup Parlamentar PSD + 
PC 

 

Drumul necesita intretinere. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 
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97.  Anexa nr.3/24/02 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii cu 
suma de 50 mii lei la capitolul 5001, 
grupa 51, articolul 01, alineatul 28- 
Transferuri între unitati ale 
administratiei publice de la bugetul 
de stat către bugetele locale pentru 
pietruirea strazii Binis-Dealul 
Bocsei, DS56, com. Doclin,  
jud.Caras-Severin. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori:Deputat Ioan Mocioalcă, Ioan 
Chisăliţă, Grup Parlamentar PSD + 
PC 

 

Drumul necesita intretinere. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 
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98.  Anexa nr.3/24/02 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii cu 
suma de 200 mii lei la capitolul 
5001, grupa 51, articolul 01, 
alineatul 28- Transferuri între unitati 
ale administratiei publice de la 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru pietruirea drumului comunal 
Garnic-Padina Matei, com.Garnic, 
jud.Caras-Severin. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori:Deputat Ioan Mocioalcă, Ioan 
Chisăliţă, Grup Parlamentar PSD + 
PC 

 

Drumul necesita intretinere. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 
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99.  Anexa nr.3/24/02 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii  cu 
suma de 400 mii lei la capitolul 
5001, grupa 51, articolul 01, 
alineatul 28- Transferuri între unitati 
ale administratiei publice de la 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru pietruirea drumului comunal 
Rusca Teregova, com.Teregova, 
jud.Caras-Severin. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori:Deputat Ioan Mocioalcă, Ioan 
Chisăliţă, Grup Parlamentar PSD + 
PC 

 

Drumul necesita intretinere. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 
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100 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii la cu suma de 
596.849,79 lei pentru proiectare si 
executie pod peste paraul Circei din 
comuna Urechesti 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: deputat PSD Tilvar Angel şi 
Grup Parlamentar PSD + PC 

 

Este necesara continuarea lucrarilor 
in vederea finalizarii investitiei  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Deasemenea, considerăm că 
finanţarea acestor obiective de 
investiţii se poate realizara din 
sume defalcate din TVA 
repartizate bugetelor locale, 
conform prevederilor O.G. 
nr.7/2006 privind instituirea  
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural. 

101 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii cu suma de 
186.133,220 mii lei pentru realizare 
„Varianta de ocolire a oraşului Balş”, 
Judeţul Olt. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Este absolut necesară construirea 
unei centuri a oraşului pentru 
fluidizarea traficului pe DE576, 
foarte îngreunat în oraş, având în 
vedere că este singurul drum de 
tranzit al localităţii, pentru toate 
tipurile de autovehicule. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget  Administraţiei  
Prezidenţiale au  fost  stabilite  
în  raport  cu sarcinile  ce-i  
revin  acestei  instituţii, pe  anul  
2010.  
- Responsabilitatea stabilirii 
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Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
 

102 Anexa nr.3/24/02 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii cu 
suma de 5.250 mii lei la capitolul 
5001, Titlul VII „Alte transferuri”, 
alineat 29 pentru Pod peste pârâul 
Slănic, linia Buda-Slănic (RK), km 
30+370 (conform autorizaţiei de 
construire). 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii 

Podul de cale ferată de la km 
30+370 Slănic (Poiana Vărbilău), 
care e impracticabil din anul 2007, 
deserveşte zilnic peste 2000 
navetişti 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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Autori: Deputat Marian Florian 
Săniuţă- grup PSD 

principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile pentru reparaţiile 
capitale se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii, fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C - 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria „e) alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

103 Anexa nr.3/24/02 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune alocarea sumei de 
314.045 mii lei  Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii la 
cap. 8401, Titlu 55, Art.01, pentru 
Reabilitare, modernizare DN 24 (4 
benzi) Crasna – Vaslui – Iaşi, 95 km 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 
Autori: senator PSD+PC Silistru 
Doina, deputat PSD+PC Cristea 
Victor, + GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC 

Zona Bârlad – Crasna – Vaslui – 
Iaşi este o zonă izolată, ca urmare 
nu este atractivă pentru investiţii, 
deşi sunt terenuri şi forţă de muncă. 
Zona fiind graniţa de Est a U.E, 
reabilitarea şi modernizarea ar 
contribui la deschiderea de 
investiţii interne şi externe, la 
reducerea decalajului economic şi 
social faţă de celelalte zone ale ţării 
şi, deci, a decalajului României faţă 
de ţările dezvoltate din U.E. 
Totodată ar creşte fluidizarea 
circulaţiei rutiere spre Vama Albiţa, 
Ungheni, Siret. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
 

104 Anexa nr.3/24/28 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Transportului �i 
Infrastructurii cu suma de 954 mii lei 
la Capitolul 8401, Subcapitol 03, 
Paragraf 01 „Transport rutier 
Drumuri şi Poduri” pentru asfaltare 
DC4 sat Băleasa, comuna Găvăneşti, 
Judeţul Olt. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

Obiectivul de investiţie a fost 
realizat până la data de 31.12.2009 
în proporţie de 50%, cu suma de 
802 mii lei, diferenţa de realizat în 
2010 fiind în valoare de 954 mii lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
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milioane lei. 
105 Anexa nr.3/24/28 Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii 
Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Transportului �i 
Infrastructurii cu suma de 120 mii lei 
la Capitolul 8401, Subcapitol 03, 
Paragraf 01 „Transport rutier 
Drumuri şi Poduri” pentru Betonare 
DC152 sat Frăsinet, comuna 
Dobrosloveni, Judeţ Olt. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

Obiectivul de investiţie a fost 
realizat până la data de 31.12.2009 
în proporţie de 70%, cu suma de 
280 mii lei, diferenţa de realizat în 
2010 fiind în valoare de 120 mii lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

106 Anexa nr.3/24/28 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Transportului �i 
Infrastructurii cu suma de 200 mii lei 
la Capitolul 8401, Subcapitol 03, 
Paragraf 01 „Transport rutier 
Drumuri şi Poduri” pentru Plombare 
Drum Comunal sat Reşca, comuna 
Dobrosloveni, Judeţ Olt. 
 

Starea avansată de degradare a 
Drumului Comunal care tranzitează 
satul Reşca face imposibilă 
circulaţia în condiţii decente, ca 
atare este nevoie de reparaţiile 
necesare desfăşurării unui trafic 
normal. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

107 Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Prevederea în Buget a sumei de 
4.320 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  
„Pod de beton peste râul Gurghiu 
în localitatea Jabeniţa şi 
reabilitarea 1800 m drum de 
legătură peste podul nou realizat 
între localitatea Jabeniţa şi DJ 153 
C Reghin – Lăpuşna”  
din comuna Solovăstru, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
Senator Dr. Corneliu Grosu - 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale.  
Investiţie începută în anul 2009 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
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finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 
 

108 Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Prevederea în Buget a sumei de 
1.000 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Drum comunal DC 5 A”  
din comuna Ideciu de Jos, jud. Mureş 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu - 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

109 Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Prevederea în Buget a sumei de 170 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
„Drum comunal DC 5”  
din comuna Ideciu de Jos, jud. Mureş 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
Senator Dr. Corneliu Grosu - 
PSD+PC 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale.  
Investiţie începută în anul 2009 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

110 Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Prevederea în Buget a sumei de 
1.551 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Reabilitare DC 96 Cheţani – 
Grindeni 4, 5 km”  
din comuna Cheţani, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu - 
PSD+PC 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

111 Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Prevederea în Buget a sumei de 
8.661 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Proiect modernizare drumuri 
comunale 8,3 km”  
din comuna Miheşu de Câmpiei, jud. 
Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu - 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

112 Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Prevederea în Buget a sumei de 
1.250 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Modernizare DC 136”  
din comuna Mădăraş, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
Senator Dr. Corneliu Grosu - 
PSD+PC 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

113 Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Prevederea în Buget a sumei de 920 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
„Modernizare drumuri comunale 
DC 39, DC 13 Corunca – Bozeni”  
din comuna Corunca, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu - 
PSD+PC 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2008 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

114 Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Prevederea în Buget a sumei de 
1.120 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Asfaltarea străzii Bisericii din 
localitatea Crăieşti”  
din comuna Crăieşti, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu - 
PSD+PC 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

115 Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Prevederea în Buget a sumei de 
1.350 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Asfaltarea DC 150 Milăşel”  
din comuna Crăieşti, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu - 
PSD+PC 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

116 Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Prevederea în Buget a sumei de 
23.090 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi la 
obiectivul:  
„Reabilitare - modernizare sistem 
rutier pe drum judeţean  DJ 142 C 
limită judeţ Sibiu până la 
Coroisânmartin”  
din jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
Senator Dr. Corneliu Grosu - 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

117 Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii pentru obiectivul 
„Construirea podului peste râul 
Miletin, în cartierul Bosânceni din 
oraşul Flămânzi, judeţul Botoşani, în 

Construirea podului peste râul 
Miletin în cartierul Bosânceni din 
oraşul Flămânzi, judeţul Botoşani 
este absolut necesară şi urgentă, 
având în vedere faptul că 
actualmente în acest loc se află un 
podeţ tubular, care prezintă un 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
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lungime de 18 m şi o lăţime de 4 m”, 
cu suma de 1.100.000 lei. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Iniţiatori: 
Deputat Rebenciuc Niculai, 
Independent; 
Senator Humelnicu Augustin Daniel  
Grupul Parlamentar PD_L 
 

accentuat pericol de accidente. 
  
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

118 Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii pentru obiectivul 
„Modernizarea DN 24 C Rădăuţi-
Prut - Ştefăneşti”, cu sumele 
corespunzătoare indicatorilor 
tehnico-economici aprobaţi pentru 
obiectiv de către C.N.A.D.R. 
 
Sursa de finanţare propusa este 
Fondul de 
Rezerva Bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 
Iniţiator: 
Senator Humelnicu Augustin Daniel  

În contextul 
îndeplinirii cerinţelor organismelor 
internaţionale, având ca scop 
integrarea 
României în structurile 
euroatlantice, care se referă şi la 
realizarea lucrărilor de modernizare 
a drumurilor naţionale, lucrări care 
privesc siguranţa şi securitatea 
naţională, 
se impune modernizarea şi a DN 24 
C Rădăuţi Prut-Ştefăneşti, aceasta 
apărând ca o necesitate obiectivă  
pentru realizarea eficientă a unui 
transport sigur în această zonă. 
În concret, în prezent, acel drum 
este circulabil, însă nu în condiţii 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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Grupul Parlamentar PD_L 
 

corespunzătoare unui drum 
naţional. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Obiectivul nu are indicatorii 
tehnico-economici aprobaţi de 
Guvern pentru a putea fi finanţat. 

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

119 Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se modifică Fişa Obiectivului / 
Proiectului Categoriei de Investiţii 
Modernizare DN 11 Braşov-Oneşti-
Bacău km 4+900-56+137; km 
60+100-125+100; km 132+500-
175+460 (pagina 176, Anexa 
3/24/29), se completează proiiectul 
cu centura ocolitoare a Oraşului 
Săcele. 
Pentru acest proiect de investiţii se 
alocă suma de 2.000 mii pentru I, 
2.000 mii pentru II, sursa de 
finanţare fiind banii aocaţi pentru 
proei4ctul REABILITARE DN 2D 
FOCŞANI-OJDULA km 0+000-
118+873, Cod obiectiv 354 Anexa 
nr.3/24/29, pagina 32. 
 
Iniţiazor: Titus Corlăţean – Senator 
PSD 

Cnetura ocolitoare a municipiului 
Săcele are studiile de fezabilitate şi 
proiectul tehnic realizat. 
Construcţia ei este necesară pentru 
încetarea circulaţiei autovehiculelor 
grele prin municipiul Săcele – fapt 
ce afectează structura de rezistenţă 
a locuinţelor. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Este prevăzută suma de 90.000 mii 
lei în bugetul pe 2010. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar în cursul anului, până 
la data de 31 octombrie, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
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Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

120 Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii pentru obiectivul 
„Modernizarea DN 28 B Botoşani –
Târgu Frumos”, cu sumele 
corespunzătoare indicatorilor 
tehnico-economici aprobaţi pentru 
obiectiv de către C.N.A.D.R. 
 
Sursa de finanţare propusa este 
Fondul de 
Rezerva Bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 
Iniţiator: 
Senator Humelnicu Augustin Daniel  
Grupul Parlamentar PD_L 
 

În contextul 
îndeplinirii cerinţelor organismelor 
internaţionale, având ca scop 
integrarea 
României în structurile 
euroatlantice, care se referă şi la 
realizarea lucrărilor de modernizare 
a drumurilor naţionale, lucrări care 
privesc siguranţa şi securitatea 
naţională, 
se impune modernizarea şi a DN 28 
B Botoşani – Tg. Frumos, aceasta 
apărând ca o necesitate obiectivă  
pentru realizarea eficientă a unui 
transport sigur în această zonă. În 
concret, în prezent, acel drum este 
circulabil, însă nu în condiţii 
corespunzătoare unui drum 
naţional. Acest drum este 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principalul drum care face legătura 
între Botoşani şi Iaşi, impunându-se 
astfel modernizarea acestuia. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Obiectivul nu are indicatorii 
tehnico-economici aprobaţi de 
Guvern pentru a putea fi finanţat. 

principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

121 Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii pentru obiectivul 
„Construirea podului peste râul 
Miletin, care asigură unica legătură 
între satul Chiţoveni şi oraşul 
Flămânzi, cu o lungime de 20 m şi o 
lăţime de 5 m”, cu suma de 
1.300.000 lei. 
 
Sursa de finanţare propusă este 
Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Iniţiatori: 
Deputat Rebenciuc Niculai, 
Independent; 
Senator Humelnicu Augustin Daniel  

Construirea podului peste râul 
Miletin este absolut necesară şi 
urgentă, având în vedere faptul că  
acest pod asigură unica legătură 
între satul Chiţoveni şi oraşul 
Flămânzi, iar actualmente este din 
lemn şi într-o stare limită de 
funcţionare”. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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Grupul Parlamentar PD_L. 
 

Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

122 Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Prevederea în Buget a sumei de 200 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„ Reabilitare - modernizare sistem 
rutier pe drum judeţean  DJ 136 C 
Sângeorgiu de Pădure . Bezid şi DJ 
136 A Bezidul Nou – limită jud. 
Harghita ”  
din, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu - 
PSD+PC 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

123 Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Prevederea în Buget a sumei de 
51.970 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi la 
obiectivul:  
„Reabilitare - modernizare drum 
judeţean DJ 135 Măgherani 
Sărăţeni”  

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
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din, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu - 
PSD+PC 

Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

124 Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Prevederea în Buget a sumei de 
1.200 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Construcţia poduri pe DC 136 şi 
pârâu comunal”  
din comuna Mădăraş, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu - 
PSD+PC 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
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Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

125 Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Prevederea în Buget a sumei de 952 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Reabilitare DS 229 1,2 km”  
din comuna Cheţani, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
Senator Dr. Corneliu Grosu - 
PSD+PC 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Se finanţează din bugetul autorităţii 
publice locale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 99 -

Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 321,0 
milioane lei. 

126 Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii cu suma de 30.000 mii 
lei   la Cod obiectiv 363 
Fişa obiectivului de investiţii 
„Varianta de Ocolire a Municipiului 
Iaşi Etapa I – Varianta Sud” 
 a sumei propuse a fi alocată de la 
bugetul de stat în 2010, pentru 
continuarea lucrarilor la „Varianta de 
Ocolire a Municipiului Iaşi Etapa I – 
Varianta Sud”. 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 

Investitia este absolut necesara 
pentru descongestionarea traficului 
rutier din municipiul Iasi, iar 
lucrarile ce se pot realiza in 2010 
sunt estimate la 100.000 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
repartizării fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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Autori: Deputat Anghel Stanciu   
             Deputat Nicolae Răţoi  

          Deputat Vasile Mocanu–  
Partidul Social Democrat 

127 Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii cu suma de 40.000 mii 
lei   la Cod obiectiv 418 
Fişa obiectivului de investiţii  
Proiect Reabilitare Drumuri 
Naţionale  Etapa a VI a  (1112 km) 
 a sumei propuse a fi alocată de la 
bugetul de stat în  anul 2010, pentru  
modernizarea integrala a 
tronsoanelor  de pe raza Municipiului 
Iasi ale DN 24 si DN 28.  

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 
Autori: Deputat Anghel Stanciu   
              Deputat Nicolae Răţoi  

           Deputat Vasile Mocanu–       
Partidul Social Democrat 

Modernizarea integrală a 
drumurilor naţionale care străbat 
Muncipiul Iaşi (DN24 şi DN28).  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
repartizării fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

128 Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune alocarea sumei de  
1.500 mii lei pentru:   
- „Asfaltare drum Prigoreni, com. 
Ion Neculce, jud. Iaşi”; 
- „Pietruire drumuri în comuna 
Belceşti, jud. Iaşi”; 
- „Asfaltare  15 km. drumuri 
Erbiceni, com. Focuri, jud. Iaşi”; 

Pentru a urgenta dezvoltarea rurală 
în judeţul Iaşi. 
 

Se propune respingerea întrucât :  
1.  Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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- „Asfaltare 2 km drum între Cotnari 
Centru şi  Academia Despot Vodă, 
jud. Iaşi”; 
- „Asfaltare 5 km. în sat Cârjonia, 
Cotnari, jud. Iaşi”; 
- „Asfaltare drum în satul 
Dumbrăviţa, com. Ruginoasa, jud. 
Iaşi”; 
- „Asfaltare drum 7,2 km Costeşti – 
Centru – Giurgeşti”; 
- „Pietruire drumuri în satele 
Hârmăneştii Vechi – Hârmăneştii 
Noi.”; 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD+PC Vasile 
Mocanu 

principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de asfaltare şi de 
pietruire a drumurilor comunale 
nu se finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
- Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr.577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor.. 

129 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

   

130 MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR ŞI 
INFRASTRUCTURII 
 
 
Anexa 3/24/29 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului  
Transporturilor şi Infrastructurii cu 
suma de  632.870 mii lei, la anexa 
3/24/29 – Fişa obiectivului de 
investiţii Autostrada Braşov – Cluj - 
Borş, cod obiectiv 415. 

 
Sursa de finanţare: 

Suplimentarea bugetului proiectului 
Autostrăzii Braşov – Cluj - Borş 
reprezintă doar un minim strict 
necesar pentru continuarea acestui 
proiect la un nivel care ar permite 
evitarea unor derapaje socio-
economice deosebit de grave care 
ar fi generate de reducerea aproape 
de zero a activităţii (concedierea a 

Se propune respingerea întrucât :  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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Redistribuirea fondurilor din 
bugetul Ministerului Transporturilor 
şi Infrastructurii alocate obiectivelor 
347, 825, 354, 379, 424, 391 de 
urgenţă relativ redusă comparativ cu 
programul construcţiei de autostrăzi, 
a căror realizare poate fi amânată, 
total sau parţial, pentru anii ulteriori , 
precum şi fondurilor alocate 
obiectivelor  419, 420, 409, 383 
pentru care alocarea bugetară 
propusă este nejustificat de mare, 
comparativ cu posibilităţile de 
realizare / necesităţile pentru anul 
2010.   

 
Autori: Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 

PNL 
 

mii de muncitori, închiderea sau 
falimentul a nenumăraţi 
subcontractori ai constructorului 
autostrăzii). 
 
  

finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Tranasporturilor au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu.  
- Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002, în cursul anului, 
până la data de 31 octombrie, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 
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Anexa nr. 3/24/29  
Cod obiectiv 363 
Fişa obiectivului de investiţii 
„Varianta de Ocolire a 
Municipiului Iaşi Etapa I – 
Varianta Sud” 
 

Propunem suplimentarea cu 30.000 
mii lei a sumei propuse a fi alocată 
de la bugetul de stat în 2010, pentru 
continuarea lucrarilor la „Varianta de 
Ocolire a Municipiului Iaşi Etapa I – 
Varianta Sud”. 
 
 
Sursa de finanţare – Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 
Autori: Deputat PNL Relu Fenechiu, 

Investitia este absolut necesara 
pentru descongestionarea traficului 
rutier din municipiul Iasi, iar 
lucrarile ce se pot realiza in 2010 
sint estimate la 100.000 mii lei. 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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            Deputat PNL Cristian 
Adomniţei 
            Senator  PNL Varujan 
Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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Anexa nr. 3/24/29 
Cod obiectiv 418 
Fişa obiectivului de investiţi Proiect 
Reabilitare Drumuri Naţionale  
Etapa a VI a  (1112 km) 

Propunem introducerea în fişa 
obiectivului de investiţii şi  a DN28 
şi suplimentarea cu 40.000 mii lei  a 
sumei propuse a fi alocată de la 
bugetul de stat în anul 2010, pentru 
modernizarea integrala a 
tronsoanelor  de pe raza Municipiului 
Iasi ale DN 24 si DN 28.  
 
Sursa de finanţare – Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 
Autori: Deputat PNL Relu Fenechiu, 
            Deputat PNL Cristian 
Adomniţei 
            Senator  PNL Varujan 
Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 
 

Modernizarea integrală a 
drumurilor naţionale care străbat 
Muncipiul Iaşi (DN24 şi DN28). 
  
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

133 MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR ŞI 
INFRASTRUCTURII 

 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului  
Transporturilor şi Infrastructurii cu 
suma de 65.000 mii lei, la anexa 

Realizarea unui studiu de 
fezabilitate pentru Autostrada Iaşi –
Târgu Mureş.Această autostradă va 

aduce creşterea accesibilităţii în 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
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Anexa 3/24/28 
 
 
 
 

 
 

3/24/28 – Programul de investiţii 
publice, poziţia C, capitolul c) 
„Cheltuieli pentru elaborarea SPF, 
SF şi alte studii”, cod 50015501 

 
Sursa de finanţare: Redistribuirea 

fondurilor rămase în urma 
achiziţiilor publice, din bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii 

 
Autori: Deputat PNL Relu Fenechiu, 
            Deputat PNL Cristian 
Adomniţei 
            Senator  PNL Varujan 
Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Moldova – regiunea cea mai izolată 
a ţării. Construcţia autostrăzii ar 
permite României să controleze 

viitoarea axă de legătură între 
Uniunea Europeană şi Moldova, 

sudul Ucrainei şi a întregului spaţiu 
din nordul Mării Negre – fapt ce va 

reprezenta un deosebit avantaj 
geostrategic

 
 
 
 
 

Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

134  
Anexa 3 / 24 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
Drumuri locale, comuna Balta 
Doamnei, Judeţul Prahova - 
modernizare  
 
Suma alocată: 1500 mii lei 
 
AUTOR: DEPUTAT ADRIAN 
NASTASE 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
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Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
3. Sursa de finantare nu este 
concreta nu se precizează 
capitolul/titlul/articolul/alineatul 
unde trebuie operata diminuarea 
in bugetul MTI 
 

135  
Anexa 3 / 24 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
Drumuri locale, comuna Ceptura, 
Judeţul Prahova - modernizare  
 
Suma alocată: 200 mii lei 
 
AUTOR: DEPUTAT ADRIAN 
NASTASE 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
3. Sursa de finantare nu este 
concreta nu se precizează 
capitolul/titlul/articolul/alineatul 
unde trebuie operata diminuarea 
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in bugetul MTI 
 

136  
Anexa 3 / 24 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
Drumuri locale comuna Fulga, 
Judeţul Prahova - modernizare  
 
Suma alocată: 1000 mii lei 
 
AUTOR: DEPUTAT ADRIAN 
NASTASE 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 
 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
 

137  
Anexa 3 / 24 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Drumuri locale, comuna Olari, 
Judeţul Prahova - întreţinere  
 
Suma alocată: 500 mii lei 
 
AUTOR: DEPUTAT ADRIAN 
NASTASE 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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PC local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
 

138  
Anexa 3 / 24 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Drumuri locale, comuna Vadu Sapat, 
Judeţul Prahova - asfaltare  
 
Suma alocată: 500 mii lei 
 
AUTOR: DEPUTAT ADRIAN 
NASTASE 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 
 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
 

139  
Anexa 3 / 24 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
Construcţie două blocuri ANL pentru 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli din 
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tineri – 64 apt, oraşul Mizil, Judeţul 
Prahova (valoare investiţie- 1200mii 
lei, necesar co-finanţare – 2% din 
valoare investiţie )  
 
Suma alocată: 24 mii lei 
AUTOR: DEPUTAT ADRIAN 
NASTASE, + GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC 

 bugetul Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii, 
aceste cheltuieli sunt finanţate 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului. 
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
 

140  
Anexa 3 / 24 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
Reabilitare şi moderniyare 14 străzi, 
oraş Mizil, Judeţul Prahova  
 
Suma alocată: 9300 mii lei 
 
AUTOR: DEPUTAT ADRIAN 
NASTASE, + GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
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Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
 

141 Anexa 3/24/29, cod obiectiv 418 – 
Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Suplimentarea lungimii totale de 
1112 km cu distanţa cuprinsă între 
km 65+850 – km 73+085 a DN 24 
(E 581) – 30 000 mii lei. 

 
( deputat Adrian Solomon, PSD+PC 

) 

Distanţa de 8 km a DN 24 
cuprinsă între km 65+850 – km 
73+085 este parte integrantă din 
drumul european E581 şi 
traversează municipiul Bârlad de la 
Nord la Sud şi datorită costurilor 
foarte mari pentru această 
investiţie, precum şi din cauza 
lipsei fondurilor este absolut 
necesară intervenţia Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii  în 
reabilitarea acestei porţiuni de drum 
pentru asigurarea continuităţii 
aceloraşi standarde de circulaţie şi 
siguranţă rutieră pe un drum 
european. 

Propunem în acest scop 
diminuarea cu 30 000 mii lei a 
bugetului Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget  pentru  Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale au  
fost  stabilite  în  raport  cu 
sarcinile  ce-i  revin  acestei  
instituţii, pe  anul  2010.  
 

142 Anexa nr. 3/24/07,  
Ministerul Transporturilor 

Se propune suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
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Transporturilor, anexa nr. 
3/24/07,  cu suma de 
2.000.000 RON pentru 

modernizarea integrală a 
drumului judetean 402,  

care leaga comunele Nana, 
Sohatu, Luica si Sarulesti de 

autostrada A2, prin 
conexiunea Fundulea. 

 
Iniţiatori: 

Deputat PD-L  
Fuia Stelian 

modernizarea integrală a 
drumului judetean 402 

 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă al Guvernului 

-Drumurile judeţene se 
finanţează din bugetele 
autorităţilor administraţiei 
publice locale din sumele 
defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat. 
 - Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

143 Anexa nr. 3/24/07,  
Ministerul Transporturilor 

Se propune suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 

Transporturilor, anexa nr. 
3/24/07,  cu suma de 
2.000.000 RON pentru 

modernizarea integrală a 
drumului judetean 100 ce 

tranziteaza teritoriul 
comunei Fundeni, judetul 
Calarasi de la km35 la km 
42, si care leaga comuna 

Fundeni de orasul Branesti 
si autostrada A2 

 
Iniţiatori: 

Deputat PD-L  
Fuia Stelian 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

modernizarea integrală a 
drumului judetean 100 ce 

tranziteaza teritoriul 
comunei Fundeni 

 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă al Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
-Drumurile judeţene se 
finanţează din bugetele 
autorităţilor administraţiei 
publice locale din sumele 
defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat. 
 - Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în timpul exerciţiului bugetar 
144 Min Transporturilor si 

Infrastructurii 
Anexa 3/24capitol 84.01 
                               66.01 
                               68.01 
 

Modernizarea integrala a drumurilor 
nationale care strabat  municipuil Iasi 
DN24 ,DN28 -40 000 000 RON 
 

Drumurile ce apartin municipalitatii 
sunt reabilitate 
/bugetul de stat 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

145 Min Transporturilor si 
Infrastructurii 
Anexa 3/24capitol 84.01 
                               66.01 
                               68.01 
 

Varianta de ocolire a municipiului 
Iasi-Etapa 1/Varianta Sud 100 000 
000 RON 
 

Defluidizarea circulatiei ,protejarea 
mediului /bugetul de stat 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

146 Min Transporturilor si 
Infrastructurii 
Anexa 3/24capitol 84.01 
                               66.01 
                               68.01 
 

Finalizarea drumului judetean 
Ciortesti-Raducaneni Jud Iasi 
(necesita numai rigole si covor 
asfaltic) 

 
Autor: Dep. IORDACHE 
LUMINITA + GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC 

Centru administrativ este la 
Raducaneni (Judecatorie .Parchet 
.Notariat Politia Zonala )si 
locuitorii a 4 mari comune trebuie 
sa ocoleasca prin Iasi parcurgand in 
plus cca 
100 km/bugetul de stat/fonduri 
nerambursabile 
 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
- nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli 
din bugetul MTI 
 - nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
- aceste cheltueli sunt finantate 
dinbugetul autoritătilor publice 
locale 
 

147 Anexa nr. 3/24/07,  
Ministerul Transporturilor 

Se propune suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 

Transporturilor, anexa nr. 
3/24/07,  cu suma de 

80.000.000 RON pentru 
finalizarea Variantei de 

ocolire a Municipiului Iaşi 
Etapa 1/Varianta Sud 

 Oraşul Iaşi, 
 Judeţul Iaşi 

 
 

Iniţiatori: 
Senatori PD-L 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea Variantei de 

ocolire a Municipiului Iaşi 
Etapa 1/Varianta Sud 

 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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Mihaela Popa 
Dumitru Oprea 
 Deputati PD-L  

Nicuşor Păduraru 
Petrică Movilă 
Marius Spânu 
Daniel Oajdea 

Deputat Independent 
Cristina Dobre 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

148 Anexa nr. 3/24/07 cap. 
8401, art. 01,  Ministerul 
Transporturilor 

Se propune suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 

Transporturilor, anexa nr. 
3/24/07 cap. 8401, art. 01,  

cu suma de 40.000.000 RON 
pentru modernizarea 
integrală a drumurilor 

naţionale care străbat Mun. 
Iaşi (DN 24 şi DN28) 

 Oraşul Iaşi, 
 Judeţul Iaşi 

 
 

Iniţiatori: 
Senatori PD-L 
Mihaela Popa 

Dumitru Oprea 
 Deputati PD-L  

Nicuşor Păduraru 
Petrică Movilă 
Marius Spânu 
Daniel Oajdea 

Deputat Independent 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
modernizarea integrală a 
drumurilor naţionale care 

străbat Mun. Iaşi (DN 24 şi 
DN28) 

 
 

Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă al Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Cristina Dobre Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

149 Anexa 3/24/02 
Capitol 8401 
Subcapitolul 03, Transport rutier 
Paragraful 01, Drumuri şi poduri  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii pentru obiectivul 
„Modernizarea DN 28 B Botoşani –
Târgu Frumos”, cu sumele 
corespunzătoare indicatorilor tehnico-
economici aprobaţi pentru obiectiv de 
către C.N.A.D.R. 
 
 
Iniţiator: 
Senator Humelnicu Augustin Daniel 
Grupul Parlamentar PD_L 
 

În contextul 
îndeplinirii cerinţelor organismelor 
internaţionale, având ca scop 
integrarea 
României în structurile euroatlantice, 
care se referă şi la realizarea 
lucrărilor de modernizare a 
drumurilor naţionale, lucrări care 
privesc siguranţa şi securitatea 
naţională, 
se impune modernizarea şi a DN 28 
B Botoşani – Tg. Frumos, aceasta 
apărând ca o necesitate obiectivă  
pentru realizarea eficientă a unui 
transport sigur în această zonă. În 
concret, în prezent, acel drum este 
circulabil, însă nu în condiţii 
corespunzătoare unui drum naţional. 
Acest drum este principalul drum 
care face legătura între Botoşani şi 
Iaşi, impunându-se astfel 
modernizarea acestuia. 
Sursa de finanţare propusa este 
Fondul de 
Rezerva Bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

150 Anexa 3/24/02 Se propune suplimentarea sumei Construirea podului peste râul Se propune respingerea 
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Capitol 8401 
Subcapitolul 03, Transport rutier 
Paragraful 01, Drumuri şi poduri  
 

prevăzute pentru 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii pentru obiectivul 
„Construirea podului peste râul 
Miletin, care asigură unica legătură 
între satul Chiţoveni şi oraşul 
Flămânzi, cu o lungime de 20 m şi o 
lăţime de 5 m”, cu suma de 1.300.000 
lei. 
 
Iniţiatori: 
Deputat Rebenciuc Niculai, 
Independent; 
 
Senator Humelnicu Augustin Daniel 
Grupul Parlamentar PD_L. 
 

Miletin este absolut necesară şi 
urgentă, având în vedere faptul că  
acest pod asigură unica legătură între 
satul Chiţoveni şi oraşul Flămânzi, 
iar actualmente este din lemn şi într-
o stare limită de funcţionare”. 
 
 
 
Sursa de finanţare propusă este 
Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

amendantului întrucât: 
- nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli 
din bugetul MTI 
 -Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
- aceste cheltueli sunt 
finantate dinbugetul 
autoritătilor publice locale 

151 Anexa 3/24/02 
Capitol 8401 
Subcapitolul 03, Transport rutier 
Paragraful 01, Drumuri şi poduri  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii pentru obiectivul 
„Construirea podului peste râul 
Miletin, în cartierul Bosânceni din 
oraşul Flămânzi, judeţul Botoşani, în 
lungime de 18 m şi o lăţime de 4 m”, 
cu suma de 1.100.000 lei. 
 
Iniţiatori: 
Deputat Rebenciuc Niculai, 
Independent; 
 
Senator Humelnicu Augustin Daniel 
Grupul Parlamentar PD_L 
 

Construirea podului peste râul 
Miletin în cartierul Bosânceni din 
oraşul Flămânzi, judeţul Botoşani 
este absolut necesară şi urgentă, 
având în vedere faptul că 
actualmente în acest loc se află un 
podeţ tubular, care prezintă un 
accentuat pericol de accidente. 
  
Sursa de finanţare propusă este 
Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
- nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli 
din bugetul MTI 
 -Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
- aceste cheltueli sunt 
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finantate dinbugetul 
autoritătilor publice locale 

152 Anexa 3/24/02 
Capitol 8401 
Subcapitolul 03, Transport rutier, 
Paragraful 01, Drumuri şi poduri  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii pentru obiectivul 
„Modernizarea DN 24 C Rădăuţi-Prut 
- Ştefăneşti”, cu sumele 
corespunzătoare indicatorilor tehnico-
economici aprobaţi pentru obiectiv de 
către C.N.A.D.R. 
 
Iniţiator: 
Senator Humelnicu Augustin Daniel 
Grupul Parlamentar PD_L 
 

În contextul 
îndeplinirii cerinţelor organismelor 
internaţionale, având ca scop 
integrarea 
României în structurile euroatlantice, 
care se referă şi la realizarea 
lucrărilor de modernizare a 
drumurilor naţionale, lucrări care 
privesc siguranţa şi securitatea 
naţională, 
se impune modernizarea şi a DN 24 
C Rădăuţi Prut-Ştefăneşti, aceasta 
apărând ca o necesitate obiectivă  
pentru realizarea eficientă a unui 
transport sigur în această zonă. 
În concret, în prezent, acel drum este 
circulabil, însă nu în condiţii 
corespunzătoare unui drum naţional. 
Sursa de finanţare propusa este 
Fondul de 
Rezerva Bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

153 ANEXA nr.  3/24 
Ministerul Transporturilor si 
infrastructurii 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Min. Transporturilor si 
infrastructurii  , anexa 3/24 cu 
suma de 200.000 Ron pentru 
modernizarae drumului judetean  
Barlad-Puiesti- Dragomiresti 
Autor : senator VASILE 
PINTILIE – PD-L 

Se solicita admiterea  
amendamentului pentru 
modernizarea acestui tronson de 
drum judetean , avand in vedere 
stadiul avansat de degradare. 
Sursa de finantare : Fondul de 
rezerva al guvernului 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
- nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli 
din bugetul MTI 
 -Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
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dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
 

154 ANEXA nr.  3/24 
Ministerul Transporturilor si 
infrastructurii 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Min. Transporturilor si 
infrastructurii  , anexa 3/24 cu 
suma de 200.000 Ron pentru 
modernizarae drumurilor satesti 
din Comuna Voinesti JUD. Vaslui  
Autor : senator VASILE 
PINTILIE – PD-L 

Se solicita admiterea  
amendamentului pentru 
modernizarea acestui tronson de 
drum judetean , avand in vedere 
stadiul avansat de degradare. 
Sursa de finantare : Fondul de 
rezerva al guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
- nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli 
din bugetul MTI 
 -Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
- aceste cheltueli sunt 
finantate dinbugetul 
autoritătilor publice locale 

155 ANEXA nr.  3/24 
Ministerul Transporturilor si 
infrastructurii 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Min. Transporturilor si 
infrastructurii  , anexa 3/24 cu 
suma de 200.000 Ron pentru 
modernizarae drumurilor 
comunale din Comuna Grivita jud. 
Vaslui  

Se solicita admiterea  
amendamentului pentru 
modernizarea acestui tronson de 
drum judetean , avand in vedere 
stadiul avansat de degradare. 
Sursa de finantare : Fondul de 
rezerva al guvernului 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
- nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli 
din bugetul MTI 
 -Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
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Autor : senator VASILE 
PINTILIE – PD-L 

 limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
- aceste cheltueli sunt 
finantate dinbugetul 
autoritătilor publice locale 

156  
Anexa nr. 3/24/28 si 3/24/29  
Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii 

Se propune  sulimentarea bugetului 
ministerului Transporturilor, 
ProgramulRepararea, consolidarea, 
intretinerea infrastructurii rutiere 
pentru obiectivul: 
 
Variantă ocolitoare a municipiului 
Timişoara DN 6 Km 549+076 - DN 
69 Km 6+430 
 
Suma necesara: 51 449  
Autor: Maria Eugenia Barna deputat 
PSD+PC 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - PC 
 

 
Judetul Timis are a doua retea 
rutiera din tara si este cel mai mare 
contributor la bugetul startului dupa 
Bucuresti. Cu toare acestea, toate 
guvernele care au fost la conducere 
nu au alocat sumele necesare 
modernizarii uneia din cele mai 
dense retele rutierte din tara. 
 

Sursa de finantare:JBIC+ 
Guvernul României 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Suma propusa pentru 
Repararea, consolidare, 
intretinerea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta. 
 
 
 
 

157 Anexa nr. 3/24/28 si 3/24/29  
Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii 

Se propune  sulimentarea bugetului 
ministerului Transporturilor, 
ProgramulRepararea, consolidarea, 
intretinerea infrastructurii rutiere 
pentru obiectivul : 
 
Variantă de ocolire Timişoara Sud 

 
 
 
 
 
 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Suma propusa pentru 
Repararea, consolidare, 
intretinerea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
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Suma necesara: 108 744,98 
Autor: Maria Eugenia Barna deputat 
PSD+PC 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - PC 
 

 
Sursa de finantare:FDER+ 

Guvernul României 

obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta. 
 
 
 
 
 

158 Anexa nr. 3/24 28 si 3/24/29  
Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii 

Se propune  sulimentarea bugetului 
ministerului Transporturilor, 
Programul Repararea, consolidarea, 
intretinerea infrastructurii rutiere 
pentru obiectivul : 
 
   Fluidizare trafic pe DN 6 
Timişoara – Cenad dupa cum 
urmeaza: 
a. Varianta de ocolire oraş 
Sânnicolau Mare pe DN 6 
b. Varianta de ocolire localitate 
Becicherecu Mic pe DN 6 
c. Varianta de ocolire localitate Biled 
pe DN 6 
d. Varianta de ocolire localitate 
Lovrin pe DN 6 
e. Varianta de ocolire localitate 
Şandra pe DN 6 
f. Sporire capacitate de circulaţie pe 
DN 6 Km 627+400 - 633+000 
g. Varianta de ocolire localitate 
Cenad pe DN 6 
h. Pasaj denivelat peste CF pe DN 6 
Km 564+718 Timişoara 

Legatura rapida Timisoara-Cenad 
este absolut necesara dezvoltarii 
orasului Timisoara. 
 
 
 
Guvernul României 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Suma propusa pentru 
Repararea, consolidare, 
intretinerea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta. 
2. Sursa de finantare nu este 
clară 
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Autor: Maria Eugenia Barna deputat 
PSD+PC 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - PC 

159  
Anexa nr.  3/24/28 
Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii 

Se propune  sulimentarea bugetului 
ministerului Transporturilor,: 
Repararea, consolidarea, intreinerea 
infrastructurii rutiere pentru 
obiectivul: 
 
Varianta ocolitoare Timisoara 
Nord – Lărgirea la 4 benzi de 
circulaţie  

 
Suma necesară: 117.777,11 mii lei 

 
Autor: Maria Eugenia Barna 
deputat PSD+PC 

Judetul Timis are a doua retea 
rutiera din tara si este cel mai mare 
contributor la bugetul startului dupa 
Bucuresti. Cu toare acestea, toate 
guvernele care au fost la conducere 
nu au alocat sumele necesare 
modernizarii uneia din cele mai 
dense retele rutierte din tara. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Suma propusa pentru 
Repararea, consolidare, 
intretinerea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta. 
-Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
 
 
 
 

160 MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR ŞI 
INFRASTRUCTURII 
Anexa 3/24/29 
Cod obiectiv 354 

Se suplimenteaza cu 100.000 
mii lei suma pentru anul  2010 
pentru acest obiectiv. 
AUTORI: 
Deputat Cristian Sorin 

Suplimentarea acestei sume este 
necesara pentru finalizarea 
investitiei Reabilitare DN 2D 
Focsani – Ojdula, investitie prin 
care se va dezvolta o reţea rutieră 
modernă aliniată la standardele 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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REABILITARE DN 2D 
FOCSANI - OJDULA KM 
0+000- 118+873 
CAP. 8401 
TRANSPORTURI 
84015501 A. Transferuri 
interne 
8401550112  Investitii ale 
agentilor economici cu 
capital de stat 

Dumitrescu ,Senator Miron 
Tudor Mitrea, Deputat Angel 
Tîlvăr Deputat Nicolae Ciprian 
Nica + GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC 
 

europene, care va asigura si 
dezvoltarea zonei  pentru turism si 
activitati economice 
 
Sursă de finanţare:  
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01. 

neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

161 MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR ŞI 
INFRASTRUCTURII 
Anexa 3/24/29 
Cod obiectiv 3 
c.Cheltuieli pentru 
elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate şi 
alte studii CAP. 8401 
TRANSPORTURI 

Se suplimenteaza cu 5.000 mii 
lei pentru inceperea investitiei 
privind Reabilitare şi 
Modernizare DN2L Soveja – 
Lepsa (DN2D).  
AUTORI: 
Deputat Cristian Sorin 
Dumitrescu ,Senator Miron 
Tudor Mitrea, Deputat Angel 
Tîlvăr Deputat Nicolae Ciprian 
Nica + GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC 
 

Suplimentarea acestei sume in 
bugetul Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii 
este necesara pentru inceperea 
investitiei privind Reabilitare si 
modernizare DN 2L Soveja – Lepsa 
(DN2D). Realizarea acestei 
investitii va asigura o reţea rutieră 
modernă aliniată la standardele 
europene. 
De asemenea prin realizarea acestei 
investitii se va asigura dezvoltarea 
economico-sociala zonei, prin 
crearea de oportunitati si de noi 
locuri de munca in special in 
domeniul turistic 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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Sursă de finanţare:  
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01. 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

162 Anexa nr. 3/24 
……………. 
Judeţul Bacău  

365.400 mii lei pentru“Varianta 
ocolitoare a orasului Bacau” 
 
Judeţul Bacău  84.004 mii lei 
Autori: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 
Senator:Elena Mitrea 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Se solicita introducerea in Lista 
de investitii a Companiei 
Nationale de Autostrazi si 
Drumuri Nationale din cadrul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii a obiectivului 
“Varianta ocolitoare a orasului 
Bacau”, ai carui indicatori 
tehnico – economici au fost 
aprobati prin HG 1638/2004 si 
asigurarea  finantarii pentru 
primul an de executie . 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

163 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 700 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Almaj 
pentru finalizare modernizarea 
drumului comunal DC 122, in satul 
Mosneni, judetul Dolj 
 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
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AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
 

164 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 900 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Almaj 
pentru executarea unui sistem de 
semnalizare acustica si luminoasa la 
nivel cu calea ferata in satul Sitoaia , 
comuna Almaj, judetul Dolj 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
- nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli 
din bugetul MTI 
 -Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
- aceste cheltueli sunt 
finantate dinbugetul 
autoritătilor publice locale 
 
 

165 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
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Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 1500 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Argetoaia 
pentru modernizarea drumurilor 
comunale, în comuna Argetoaia, 
judetul Dolj 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Guvernului. 1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
 

166 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 2000 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Argetoaia 
pentru construirea unui pod peste 
Pârâul Argetoaia în punctul Cărăian , 
în comuna Argetoaia, Sat Salcia, 
judetul Dolj 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
- nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli 
din bugetul MTI 
 -Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
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- aceste cheltueli sunt 
finantate dinbugetul 
autoritătilor publice locale 
 

167 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 500 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Brabova 
pentru reabilitarea drumului comunal 
DC 72, in satul Urdinita, comuna 
Brabova, judetul Dolj 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
-Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
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de hotărâri ale Guvernului 
 

168 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 300 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Brabova 
pentru reabilitarea de strazi comunale 
in comuna Brabova, judetul Dolj 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
-Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
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169 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 500 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Brabova 
pentru reabilitarea drumului comunal 
Brabova-Mosna, in satul Mosna, 
comuna Brabova, judetul Dolj 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
-Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
 

170 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 

 
Se propune respingerea 
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Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Guvernului. amendamentului intrucat:   
-Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
-nu se precizează suma 
capitolul/titlul/alineatul unde 
se propune suplimentare  
 

171 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 1300 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Filiasi 
pentru modernizarea drumului 
judetean DJ 605 A Filiasi – 
Melinesti, judetul Dolj 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2.Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
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172 Legea Bugetului de stat 

Anexa nr.03/24/02 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 150 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Gogosu 
pentru reabilitare drumuri comunale , 
in comuna Gogosu, judetul Dolj 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
-Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
 

173 Legea Bugetului de stat Se propune suplimentarea bugetului Sursa de finanţare Fondul de Se respinge amendamentul 
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Anexa nr.03/24/02 Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 9000 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Grecesti 
pentru reparatii curente si intretinere 
a 12 km de drum comunal , in 
comuna Grecesti, judetul Dolj 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

întrucât: 
1. Suma propusa pentru 
Repararea, consolidare, 
intretinerea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta. 
2. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului. 
 

174 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 1500 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Grecesti 
pentru construirea a 3 poduri peste 
paraul Rasnic , in comuna Grecesti, 
judetul Dolj 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
- nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli 
din bugetul MTI 
 -Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
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exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
- aceste cheltueli sunt 
finantate dinbugetul 
autoritătilor publice locale 
 

175 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, 
suma de 1400 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Melinesti 
pentru Pietruirea drumului comunal 
DC 114 Melinesti Ohaba de Sus – DJ 
605 A, in comuna Melinesti, judetul 
Dolj.  
Lucrare finantata prin HG 577/1997 
si finalizata in proportie de 50% 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
-Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
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exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
 

176 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 600 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Melinesti 
pentru Pietruirea unei portiuni de 5,8 
km a drumului comunal DC 155 
Melinesti-Spineni-Godeni, in 
comuna Melinesti, judetul Dolj. 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
-Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
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177 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 300 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Melinesti 
pentru Pietruirea unei portiuni de 3 
km a drumului comunal DC 114 
Melinesti-Ohaba de Jos, in comuna 
Melinesti, judetul Dolj. 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
-Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
 

178 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
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AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

-Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
-nu se precizează suma 
propusa a fi suplimentata,  
capitolul/titlul/alineatul unde 
se propune suplimentare  
 

179 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 2000 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Melinesti 
pentru asfaltarea  unei portiuni de 2 
km a drumului comunal din satul 
Negoiesti, in comuna Melinesti, 
judetul Dolj 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
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pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
 
 

180 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 2900 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Simnicu 
de Sus pentru asfaltare 6 km de drum 
comunal , in comuna Simnicu de 
Sus, judetul Dolj 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
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3.Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
 
 

181 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 1400 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Sopot 
pentru pietruirea drumului comunal 
din satul Cernat,Comuna Sopot , 
judetul Dolj 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
3.Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
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limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
 
 

182 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 200 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Sopot 
pentru Construirea unui pod peste 
pârâul Meretel din satul 
Cernat,Comuna Sopot , judetul Dolj. 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
- nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli 
din bugetul MTI 
 -Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
- aceste cheltueli sunt 
finantate dinbugetul 
autoritătilor publice locale 
 

183 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 100 mii RON,  sumă 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
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necesară Consiliului Local Talpas 
pentru pietruire drumuri comunale, 
in comuna Talpas, judetul Dolj 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
3.Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
 

184 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 210 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Talpas 
pentru reparatie capitala a podului 
peste paraul Plosca, intre satele 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
- nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli 
din bugetul MTI 
 -Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 139 -

Talpas si Putinei, in comuna Talpas, 
judetul Dolj 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
- aceste cheltueli sunt 
finantate dinbugetul 
autoritătilor publice locale 
 

185 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 750 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Talpas 
pentru reabilitare pod, in satul 
Soceni, in comuna Talpas, judetul 
Dolj 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj+ GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC 
 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
- nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli 
din bugetul MTI 
 -Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
- aceste cheltueli sunt 
finantate dinbugetul 
autoritătilor publice locale 
 

186 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
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Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, 
Infrastructurii  cu suma de 8.000 mii 
lei, sumă necesară pentru Reabilitare 
DJ552 Craiova – Cetate   km 13 - km 
71 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Guvernului. - nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli 
din bugetul MTI 
 -Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
- aceste cheltueli sunt 
finantate dinbugetul 
autoritătilor publice locale 
 

187 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 7.000 mii lei, sumă necesară 
pentru Reabilitare DJ552A Perisor – 
Boureni - Catane  km 30 - km 48 
 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
- nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli 
din bugetul MTI 
 -Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
- aceste cheltueli sunt 
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finantate dinbugetul 
autoritătilor publice locale 
 

188 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 8.000 mii lei, sumă necesară 
pentru Modernizare DJ561D Virtop - 
Izvoare  km 17 - km 25 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
- nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli 
din bugetul MTI 
 -Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
- aceste cheltueli sunt 
finantate dinbugetul 
autoritătilor publice locale 
 

189 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, 
Infrastructurii  cu suma de 13.000 
mii lei, sumă necesară pentru 
Modernizare DJ552B Rîpa Rosia - 
Verbita  km 0 - km 27 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
- nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli 
din bugetul MTI 
 -Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
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PC finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
- aceste cheltueli sunt 
finantate dinbugetul 
autoritătilor publice locale 
 

190 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, 
Infrastructurii  cu suma de 3.000 mii 
lei, sumă necesară pentru 
Modernizare DJ606 C. Beloţ - Sopot 
- Gogosu  km 12,4 - km 15,4 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
- nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli 
din bugetul MTI 
 -Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
- aceste cheltueli sunt 
finantate dinbugetul 
autoritătilor publice locale 
 

191 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, 
Infrastructurii  cu suma de 13.000 
mii lei, sumă necesară pentru 
Modernizare DJ606E Pietroaia – 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
- nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli 
din bugetul MTI 
 -Fondul de rezervă bugatară 
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Botosesti Paia  km 0 - km 24 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
- aceste cheltueli sunt 
finantate dinbugetul 
autoritătilor publice locale 
 

192 Anexa nr. 3/24 
Min. Transporturilor si 
Infrastructurii. 

Modernizare strazi orasul Babadag-
Jud. Tulcea 
Sursa de finantare: 700 mii ron. 
Initiator: Horia Teodorescu – 
deputat 
+ Grup parlamentar PSD+PC 

Strazile orasului Babadag-Jud 
Tulcea au fost distruse in decursul 
anilor de ploile torentiale si au 
devenit impracticabile. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
3.Fondul de rezervă bugatară 
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la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
 

193 Anexa 3/24 – Ministerul 
Transportului si Infrastructurii 

Modernizare drum Dn-22D Slava 
Rusa – Manastirea Uspenia – 
comuna Slava Cercheza-Jud.Tulcea 
Valoare investitie: 3,3 mil. ron. 
Initiator: Horia Teodorescu – 
deputat 
+ Grup parlamentar PSD+PC 

Facilitarea turismului la Manastirile 
din Dobrogea. 
Sursa de finantare 1: Ministerul 
Dezvoltarii Regional si Turismului 
Sursa de finantare 2: Fonduri de 
rezerva aflate la dispozitia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
3.Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
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finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
 

194 MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR ŞI 

INFRASTRUCTURII 
Anexa 3/24/29 

Cod obiectiv 354 
REABILITARE DN 2D 

FOCSANI - OJDULA KM 
0+000- 118+873 

CAP. 8401 
TRANSPORTURI 

84015501 A. Transferuri 
interne 

8401550112  Investitii ale 
agentilor economici cu 

capital de stat 

Se suplimenteaza cu 100.000 
mii lei suma pentru anul  2010 
pentru acest obiectiv. 
 

Suplimentarea acestei sume este 
necesara pentru finalizarea 
investitiei Reabilitare DN 2D 
Focsani – Ojdula, investitie prin 
care se va dezvolta o reţea rutieră 
modernă aliniată la standardele 
europene, care va asigura si 
dezvoltarea zonei  pentru turism si 
activitati economice 
 
Sursă de finanţare:  
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

195 MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR ŞI 

INFRASTRUCTURII 

Se suplimenteaza cu 5.000 mii 
lei pentru inceperea investitiei 
privind Reabilitare şi 

Suplimentarea acestei sume in 
bugetul Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
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Anexa 3/24/29 
Cod obiectiv 3 

c.Cheltuieli pentru 
elaborarea studiilor de 

prefezabilitate, fezabilitate şi 
alte studii CAP. 8401 

TRANSPORTURI 

Modernizare DN2L Soveja – 
Lepsa (DN2D).  

este necesara pentru inceperea 
investitiei privind Reabilitare si 
modernizare DN 2L Soveja – Lepsa 
(DN2D). Realizarea acestei 
investitii va asigura o reţea rutieră 
modernă aliniată la standardele 
europene. 
De asemenea prin realizarea acestei 
investitii se va asigura dezvoltarea 
economico-sociala zonei, prin 
crearea de oportunitati si de noi 
locuri de munca in special in 
domeniul turistic 
Sursă de finanţare:  
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01. 

proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

196 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 

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

- 200.000 lei 
 

Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – 
deputat PSD+PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
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finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
3.Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
 

197 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 

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

- 287.000 lei 
 

Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – 
deputat PSD+PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
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cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
3.Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
 

198 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 

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

- 4100 lei 
 

Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – 
deputat PSD+PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
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3.Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
 

199 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 

Construcţie pod peste pârâul 
Obârşa, sat Obârşa, Com. 
Tomeşti, jud. Hunedoara 

- 219.000 lei 
 

Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – 
deputat PSD+PC 

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

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
- nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli 
din bugetul MTI 
 -Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
- aceste cheltueli sunt 
finantate dinbugetul 
autoritătilor publice locale 
 

200 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 

Modernizare drumuri 
interioare, Com. Tomeşti, jud. 
Hunedoara 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
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- 263.550 lei 
 

Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – 
deputat PSD+PC 

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

drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
3.Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
 

201 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 

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

- 1.200.000 lei 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic.  
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
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Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – 
deputat PSD+PC 

Dispoziţia Guvernului, Cap. 
5001, grupa 50, art. 01 

Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
3.Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
 

202 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 

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

- 1.000.000 lei 
 

Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – 
deputat PSD+PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
3.Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
 

203 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 

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

- 480.000 lei 
 

Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – 
deputat PSD+PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
3.Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
 

204 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 

Modernizare DC 160 
Zampetreşti-Godineşti, Com. 
Burjuc, jud. Hunedoara 

- 1.000.000 lei 
 

Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – 
deputat PSD+PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
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Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
3.Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
 

205 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 

Modernizare DC 20A 
Vălişoara- Crăciuneşti, Com. 
Vălişoara, jud. Hunedoara 

- 685.000 lei 
 

Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – 
deputat PSD+PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor . 
3.Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
 

206 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 

Modernizare DC 19, Com. 
Luncoiu de Jos, jud. Hunedoara 

- 550.000 lei 
 

Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – 
deputat PSD+PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
3.Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
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limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
 

207 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 

Modernizare DC 167B, Com. 
Luncoiu de Jos, jud. Hunedoara 

- 500.000 lei 
 

Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – 
deputat PSD+PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
3.Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
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nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
 

208 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 

Modernizare DC 167A, Com. 
Luncoiu de Jos, jud. Hunedoara 

- 250.000 lei 
 

Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – 
deputat PSD+PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
3.Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
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exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
 

209 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 

Modernizare DC 166, Com. 
Luncoiu de Jos, jud. Hunedoara 

- 410.000 lei 
 

Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – 
deputat PSD+PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
3.Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
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210 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 

Infrastructură rutieră, drumuri 
vicinale, oraş Uricani, jud. 
Hunedoara 

- 5.000.000 lei 
 

Autor: dl. Cornel Cristian 
Resmeriţă – deputat PSD+PC 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
3.Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
 

211 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 

Infrastructură rutieră, mun. 
Vulcan, jud. Hunedoara 

- 5.000.000 lei 

Motivare:  
Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
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Autor: dl. Cornel Cristian 
Resmeriţă – deputat PSD+PC 

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

drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
3.Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
 

212 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 

Infrastructură rutieră, mun. 
Lupeni, jud. Hunedoara 

- 5.000.000 lei 
 

Autor: dl. Cornel Cristian 

Motivare:  
Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic.  
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
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Resmeriţă – deputat PSD+PC Dispoziţia Guvernului, Cap. 
5001, grupa 50, art. 01 

Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
3.Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
 

213 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 

Continuare lucrări DN 66A 
Uricani-Câmpu lui Neag-
Herculane, jud. Hunedoara 

- 50.000.000 lei 
 

Autor: dl. Cornel Cristian 
Resmeriţă – deputat PSD+PC 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
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prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

214 Anexa nr.3/24  Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 200.000 mii lei, necesară 
continuării obiectivului de investiţii: 
Reabilitare DN2D Focşani - Ojdula 
km. 0+000 – 118+873. 
 

 Motivare:  
Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic ţinând seama de 
starea de degradare accentuată a 
acestui drum şi având în vedere 
importanţa lui din punct de vedere 
al asigurării legăturii dintre Ardeal 
şi terminalele fluviale şi maritime. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

215 Anexa nr.3/24  Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 5.834 mii lei necesară finalizării 
staţiei de cale ferată Focşani la 
standarde europene. 

Motivare: 
Finalizarea modernizării staţiei de 
cale ferată Focşani având în vedere 
faptul că lucrările sunt întârziate iar 
costurile de conservare sunt mai 
mari decât cele de investiţii.  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1.Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
 
 

216 Anexa nr.3/24  Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de  37.000 lei necesară finalizării şi 
reabilitării drumului naţional DN2M 
Focşani – Odobeşti – Mera – 
Andreiaşu – Butucoasa. 
 

Motivare: 
Îmbunătăţirea condiţiilor de 
circulaţie pe drumurile naţionale 
dat fiind faptul că la aceste drumuri 
nu au fost finalizate investiţiile 
începute sau/şi nu au mai fost 
reparate în ultimii 10 ani şi, de 
asemenea, toate aceste drumuri au 
fost afectate de calamităţile ce s-au 
abătut asupra judeţului Vrancea în 
anii 2005 şi 2006. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
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dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002, în cursul anului, 
până la data de 31 octombrie, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 
. Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

217 MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR SI 
INFRASTRUCTURII Anexa 3 / 24 
/ 29 
 
 

Se modifică Fişa Obiectivului / 
Proiectului Categoriei de Investiţii 
Modernizare DN 11 Braşov – Oneşti 
– Bacău km 4+900-56+137; Km 
60+100-125+100; km 132+500-
175+460 (Pagina 176, Anexa 3 / 24 / 
29), se completează proiectul cu 
centura ocolitoare a Oraşului Săcele. 
 
Pentru acest proiect de investiţii se 
alocă suma de 2.000 mii pentru I, 

Centura ocolitoare mare a 
municipiului Săcele are studiile de 
fezabilitate si proiectul tehnic 
realizat. Construcţia ei este 
necesară pentru încetarea circulaţiei 
autovehiculelor grele prin 
municipiul Săcele – fapt ce 
afectează structura de rezistenţă a 
locuinţelor.  
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Transportului şi 
Infrastructurii au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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2.000 mii pentru II, sursa de 
finanţare fiind banii alocaţi pentru 
Proiectul REABILITARE DN 2D 
FOCSANI - OJDULA KM 0+000- 
118+873, COD OBIECTIV 354 
Anexa nr. 3 / 24 / 29, pagina 32. 
 
 
Senator Titus Corlăţean, PSD-PC 

obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

218 Suma se introduce la Anexa 3/24 de 
la Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii, capitolul 8401 -
TRANSPORTURI 

Alocarea sumei de 200.000.000 lei 
pentru dezvoltarea si  modernizarea 
aeroportului din Iasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este necesar ca Judetul Iasi sa aiba 
un aeroport international 
modernizat  la standarde 
occidentale. La aeroportul din Iasi 
sunt necesare lucrari urgente de 
modernizare la aerogara si 
extindere a  pistei. Actuala pista 
este betonata si are 1.800 de metri 
lungime si 30 de metri latime. 
Modernizarea aerogarii: 16.000 de 
metri patrati pentru fluxurile de 
pasageri si utilitati si 12.000 de 
metri patrati la subsoluri, pentru 
benzile de bagaje; realizarea unui 
terminal cargo pentru preluarea 
zilnica a 200 de tone de marfuri; 
depozit de carburanti cu o 
capacitate de 500 de tone; 
In prezent finantarea se asigura din 
venituri proprii ale Consiliului 
Judetean Iasi  si din alocatii din 
bugetul propriu al judetului, fiind 
prin urmare, insuficienta. Se 
impune ca aceste cheltuieli de 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Aeroportul Iaşi este aeroport de 
inters local, iar lucrările pentru 
dezvoltarea şi modernizarea 
acestuia se finanţează din 
bugetul autorităţilor publice 
locale.    
- Sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget  pentru Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale au  
fost  stabilite  în  raport  cu 
sarcinile  ce-i  revin  acestei  
instituţii, pe  anul  2010.  
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AUTOR: Deputat Tudor Ciuhodaru, 

Grup Parlamentar PSD 

modernizare sa fie sustinute de la 
bugetul de stat. Alocarea de fonduri 
modernizarii aeroportului din Iasi  
va duce la sprijinirea dezvoltarii 
regionale si intarirea cooperarii 
transfrontaliere, transnationale si 
interregionale. 
 
 
Sursa de finantare: Anexa 3/34 de 
la Serviciul de Telecomunicatii 
Speciale:sume alocate din bugetul 
de stat:  
-100.000 mii lei de la capitolul 
6101, grupa/titlul 01-cheltuieli 
curente; 
-100.000 mii lei de la capitolul 
6101, subcapitolul 04-siguranta 
nationala 
 

219 Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii, Anexa 3/24/02, 
capitol 5001, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 13- Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii cu suma de 20.000 mii 
lei pentru construcţia centurii 
ocolitoare a oraşului Zimnicea între 
DN 5 C, km 58+450 – DN 51 km 
37+650  

Centura se afla in fază de studiu de 
prefezabilitate. 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernnului  

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Suma propusa pentru 
dezvoltarea infrastructurii rutiere 
este prevazuta în sumă globală si 
se repartizează pe obiective de 
ordonatorul principal de credite 
în functie de prioritatile stabilite 
de acesta. 
2. In proiectul de buget pe anul 
2010 al Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
este prevăzută suma de 170.000 
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mii lei pentru dezvoltarea 
infrastructurii rutiere. 
3. Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

220 Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii, Anexa 3/24/02, 
capitol 5001, titlul 51, articolul 01, 
alineatul 28- Întreţinerea 
infrastructurii rutiere 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii cu suma de 250 mii lei 
pentru reabilitare pod legătură DN 
51şi DJ504, între comuna Ţigăneşti 
şi comuna Cernetu, peste râul Vedea, 
jud. Teleorman 

Podul nu mai permite traversarea 
râului Vedea in condiţii de 
siguranţă.  Din aceasta cauză 
transportul rutier între cele două 
localităţi se face pe rute ocolitoare. 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernnului 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
-Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

221 Suma se introduce la Anexa 3/24 de 
la Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii, capitolul 8401 -
TRANSPORTURI 

Alocarea sumei de 100.000.000 lei 
pentru finantarea lucrarilor de 
executie la varianta de ocolire a 
Municipiului Iasi – Etapa 1/Varianta 
Sud.  
 
 

 
 

In vederea realizrii unui transport 
rutier modern in conditii de 
siguranta si confort al utilizatorului 
cu respectarea normelor europene 
de protectie a mediului este necesar 
a fi demarate lucrari  de executie la 
varianta de ocolire a Municipiului 
Iasi – Etapa 1/Varianta Sud. 
Aceasta centura ocolitoare va duce 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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AUTOR:  
Deputat Tudor Ciuhodaru- 

 Grup Parlamentar PSD 
 

la o dezvoltare a infrastructurii 
rutiere absolut necesara judetului 
Iasi si zonei Moldovei. 
 
Sursa de finantare:  

- 30.000 mii lei de la Anexa 
3/15- Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului – 
sume alocate din bugetul de 
stat: CAPITOLUL 5001-
CHELTUIELI BUGET DE 
STAT- grupa/titlul 20-
bunuri si servicii, articolul 
30- alte cheltuieli, alin 30 : 
alte cheltuieli cu bunuri si 
servicii; 

- 70.000 mii lei de la Anexa 
3/15- Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului –
CAPITOLUL 8001- 
ACTIUNI GENERALE 
ECONOMICE 
COMERCIALE SI DE 
MUNCA –grupa/ titlul 55 
alte transferuri, articolul 01-
transferuri interne, alineatul 
08-Programe PHARe si alte 
programe cu finantare 
nerambursabila 

Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget  pentru Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au  fost  stabilite  în  
raport  cu sarcinile  ce-i  revin  
acestei  instituţii, pe  anul  2010.  
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222 MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR SI 
INFRASTRUCTURII 
 
Anexa 3/24/29 
Cod obiectiv 354 
REABILITARE DN 2D 
FOCSANI - OJDULA KM 
0+000- 118+873 

CAP. 8401 TRANSPORTURI 
84015501 A. Transferuri interne 
8401550112  Investitii ale 
agentilor economici cu capital de 
stat 
 
Se suplimenteaza cu 100.000 mii 
lei suma pentru anul  2010 pentru 
acest obiectiv, astfel incat 
propunerea de buget va fi 
190.000 mii lei 
 

Suplimentarea acestei sume 
este necesara pentru finalizarea 
investitiei Reabilitare DN 2D 
Focsani – Ojdula, investitie prin 
care se va dezvolta o reţea 
rutieră modernă aliniată la 
standardele europene, care va 
asigura si dezvoltarea zonei  
pentru turism si activitati 
economice 
Sursă de finanţare:  

Bugetul de stat 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

223 MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR SI 
INFRASTRUCTURII 
 
Anexa 3/24/29 
Cod obiectiv 3 
c.Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 

CAP. 8401 TRANSPORTURI 
 
Se suplimenteaza cu 5.000 mii lei 
pentru inceperea investitiei 
privind Reabilitare si Modernizare 
DN2L Soveja – Lepsa (DN2D)  

Suplimentarea acestei sume in 
bugetul Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii 
este necesara pentru inceperea 
investitiei privind Reabilitare si 
modernizare DN 2L Soveja – 
Lepsa (DN2D). Realizarea 
acestei investitii va asigura o 
reţea rutieră modernă aliniată la 
standardele europene. 
De asemenea prin realizarea 
acestei investitii se va asigura 
dezvoltarea economico-sociala 
zonei, prin crearea de 
oportunitati si de noi locuri de 
munca in special in domeniul 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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turistic 
Sursă de finanţare:  
Bugetul de stat 

şi completările ulterioare. 

224 Anexa 2 / Cap. 8401  / titlul 6 / 
grupa 51 / articol 02 / alin. 13 

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

Modernizarea infrastructurii rutiere 
şi rezolvarea scurgerii apelor 
pluviale, eliminare inundaţii 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
- nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli 
din bugetul MTI 
 -sursa de finantare nu este 
concreta 
- aceste cheltueli sunt 
finantate dinbugetul 
autoritătilor publice locale 
 

225 Anexa 2 / Cap. 8401  / titlul 6 / 
grupa 51 / articol 02 / alin. 13 

Oraş Buziaş 
modernizări străzi – asfaltare 
(borduri) şi modernizări alei 
pietonale, parc – trotuare 
 

Modernizarea infrastructurii rutiere 
şi rezolvarea scurgerii apelor 
pluviale, eliminare inundaţii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor . 
3.Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
 

226 Anexa 2 / Cap. 8401 / titlul 6 / 
grupa 51 / articol 02 / alin. 13 

Oraş Făget 
centură de ocolire a oraşului Făget; 
 

Devierea traficului greu, pericol de 
dărâmare a caselor de locuit vechi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
 

227 Anexa 2 / Cap. 8401  / titlul 6 / 
grupa 51 / articol 02 / alin. 13 

Oraş Buziaş 
modernizări străzi – asfaltare 
(borduri) şi modernizări alei 
pietonale, parc – trotuare 

Modernizarea infrastructurii rutiere 
şi rezolvarea scurgerii apelor 
pluviale, eliminare inundaţii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
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Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
3Nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
 

228  
 Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 

Anexa nr.3/24 

 
Se propune a fi alocate 
următoarele sume reprezentând: 

 
- Realizare studiu 

fezabilitate şosea de 
ocolire a oraşului Vălenii 
de Munte, jud. Prahova 

    
 100.000 lei 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1..Fondul de rezervă 
bugatară la dispoziţia 
Guvernului, este limitat şi se 
utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 173 -

229 Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa 3/26 

Continuarea  lucrărilor la  Calea Ferată 
Vâlcea-Vâlcele. Valoare totală: 
800.000.000.lei 
Propunere pentru 2010: 100.000.000  lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Dacă nu se intervine rapid toate 
lucrările realizate vor fi supuse 
degradării 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

230 Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa 3/26 

Modernizare DN7D km 0+000-31+360   
Caineni – Perisani 
(Proiectare şi execuţie) 
Total: 850 mii lei 
Propunere pentru 2010: 850 mii lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
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unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

231 Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa 3/26 

Consolidare si refacere drum DN 65C 
km 104+900-105+20 / Maldarasti  
( in continuare ) 
Propunere 2010: 1.800.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

232 Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa 3/26 

Refacere pod DN67 km 147+542 / 
Maldarasti 
(in continuare )  
Propunere 2010: 510.106 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

233 Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 

Protecţie terasamente drum DN 67C km 
57+350-58+300 / Obârşia Lotrului (in 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
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Anexa 3/26 continuare).  
Propunere 2010: 773.183 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

234 Suma se introduce la Anexa 3/24 de 
la Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii, capitolul 5400 

1.Cadastru imobiliar (200.000 lei) + 
Plan Urbanistic General (150.000 
lei); 
2. D1 + D2 locuinte sociale 
mansardate + rest de executie – 
Proiect Tehnic 
3. Reabilitare termica blocuri (etapa 
II si III) – Proiect Tehnic 
4. Finalizare locuinte sociale 80 ap. 
Str. Independentei (tronson 4 si 5), 
2.150.000 lei – Proiect Tehnic. 
 

Este necesar ca in Judetul Vrancea, 
Orasul Panciu sa se finalizeze atat 
constructia locuintelor sociale cat si 
rebilitarea termica a blocurilor din 
oras.  
Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrcât: 
1. Sursa de finantare nu este 
concreta 
2.Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor cheltuieli 
prin bugetul MTI. 
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Autor:Deputat Ciprian Nica 
 

235  
Anexa 3 / 24 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
 Centura  Varianta Ocolotioare- 
Municipiului Adjud 
 

Compania Nationala de Autostrazi 
si Drumuri Nationale  Romania 
 Fluidizarea traficului in 
Municipilui Adjud 
 
Prin introducere în suma  
globală prevăzută pentru 2010 la 
Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

236  
Anexa 3 / 24 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
Reablilitare si Modernizare DN 2 
(E85)  km 228+470-231-020  

Primaria Municipiului Adjud, 
conform Protocoluilui nr.1016 din 
30.01.2003 
 
Degradarea masiva a imbracamintii 
carosabilului in urma efectuari unor 
lucrari specifice sezonului rece 
Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

237 Cap. 8401, grupa 55, art. 01 
 
Fişa obiectivului/proiectului 
/categoriei de investiţii – 
Fluidizarea traficului pe DN1 
între km 8+100 – 17+100 şi 
centura rutieră  în zona de 
nord a Municipiului Bucureşti 
– ob.7 
 
C. Date privind derularea 
lucrărilor 
4. Data programată a 
terminării şi PIF (luna/an) 
12/2012 
 
D. Eşalonarea valorii rămase 
de finanţat, sursele de 
finanţare şi costurile de 
funcţionare şi de întreţienre 
după punerea în funcţiune a 
investiţiei: 
Total surse de finanţare 
(propuneri 2010) 50.000 mii 
1.4 Buget de stat din care 
I. Credite de angajament 

Fişa obiectivului/proiectului 
/categoriei de investiţii – 
Fluidizarea traficului pe DN1 
între km 8+100 – 17+100 şi 
centura rutieră  în zona de nord 
a Municipiului Bucureşti – ob.7 
 
 
 
 
C. Date privind derularea 
lucrărilor 
4. Data programată a terminării 
şi PIF (luna/an) 12/2010 
 
 
 
D. Eşalonarea valorii rămase de 
finanţat, sursele de finanţare şi 
costurile de funcţionare şi de 
întreţinere după punerea în 
funcţiune a investiţiei: 
Total surse de finanţare 
(propuneri 2010)     141.083 
mii 
1.4 Buget de stat din care 

“Completarea centurii rutiere 
a Municipiului Bucureşti prin 
construcţia sectorului cuprins 
între DN7 şi DN1A” este un 
proiect a cărei finalizare 
rapidă este extrem de 
importantă pentru fluidizarea  
traficului în zona de nord a 
capitalei, finalizare ce este 
necesară pentru continuarea 
lucrărilor la segmentul de 
centură A1-A2. Trebuie 
considerată prioritate “0”, 
deoarece preia peste 70% din 
traficul de călători şi marfă.  
Diferenţa de 91.083 mii lei 
este necesară pentru 
devansarea finalizării  
proiectului cu 2 ani. 
 
Surse de finanţare pentru 
diferenţă : 

1. Buget de Stat-anexa 
3/24/02  
a. 8401/51/01/28 – 

transferuri între 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar în cursul anului, până 
la data de 31 octombrie, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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(propuneri 2010)  50.000 mii 
II. Credite bugetare (propuneri 
2010) 50.000 mii 

I. Credite de angajament 
(propuneri 2010)  141.083 mii 
II. Credite bugetare (propuneri 
2010) 141.083 mii 
 
Dep. Canacheu Costică 

unităţi ale 
Administraţiei 
Publice – 
Întreţinerea 
infrastructurii 
rutiere. Se solicită 
suma de 63.000 
mii lei  

b. 8401/51/02/13 - 
transferuri între 
unităţi ale 
Administraţiei 
Publice – 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
rutiere. Se solicită 
suma de 28.083 
mii lei 

2. Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

238 Anexa nr.3/24/29,pag.134, Cod 
obiectiv 418 
DN79,DN19,DN1C,DN18,DN1H,
DN,15A,DN15,DN12,DN24,DN14 

Anexa nr.3/24/29,pag.134, Cod 
obiectiv 418,se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
DN79,DN19,DN1C,DN18,DN1H,D
N,15A,DN15,DN12,DN24,DN14,D
N18B; din care pentru DN18B 2000 
mii lei,DN 19 Dej-Baia Mare 10000 
mii lei, DN19 Baia Mare-Satu Mare 

Investiţii în vederea creării de 
locuri de muncă şi dezvoltare 
economică. 
Relocare din bugetul de stat de la 
Secretariatul General al 
Guvernului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului. au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
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5000 mii lei sa în domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

239 Anexa nr.3/24/29,pag.147,Cod 
obiectiv 424,Obiectivul proiectului 
Linie nouă de cale ferată Vâlcele-
Râmnicu Vâlcea 
5000 Total general -30000 mii lei 

Anexa nr.3/24/29,pag.147,Cod 
obiectiv 424,se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
5000 Total general -50000 mii lei  

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1.Nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
 

240 Anexa nr.3/24/29, pag.177, Cod 
obiectiv 813, Obiectivul proiectului 
Modernizare DN 11 Braşov-Oneşti-
Bacău 
 
 

Anexa nr.3/24/29, pag.177  
Cod obiectiv 813, Obiectivul 
proiectului 
1.Modernizare DN 11 Braşov-
Oneşti-Bacău şi centură Săcele; din 
care pentru centură Săcele 2000 mii 
lei 
2. Drum Expres sau rapid, centură 
Baia Mare-Ardusat pentru care se 
alocă 3000 mii lei 
3. Ardusat-Cehusilvaniei 3000 mii 
lei 
4. Pod peste Someş în zona localităţii 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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Mireşu Mare-Ulmeni,studii necesare 
şi proiect tehnic se alocă 3000 mii 
lei.  

principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

241  Se introduc obiective (proiecte) de 
investiţii noi în anexa nr.3/24/29 
1.studii,proiecte si lucrari pt. 
infrastructura de cale ferata Sighetu 
Marmaţiei-Salva, 3000 mii lei. 
2.  
studii,proiecte si lucrări pt. 
infrastructura de cale ferata Jibou-
Baia Mare 3000 mii lei 
3. studii,proiecte si lucrări pt. 
infrastructura de cale ferata aferente 
regionalei CF Cluj 5000 mii lei 
4. studii,proiecte si lucrări pt. 
infrastructura de cale ferata aferente 
regionalei Timişoara,Craiova,Iaşi, 
Braşov 27000 mii lei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investiţii în vederea creării de 
locuri de muncă şi dezvoltare 
economică. 
Relocare din bugetul de stat de la 
secretariatul general al Guvernului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului. au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

242 Anexa nr.3/24/29, pag.32, Cod 
obiectiv 354 
5000 Total general-90000 mii lei 

Anexa nr.3/24/29 se modifică astfel: 
5000 Total general-66000 mii lei 

În vederea redistribuirii sumei de 
50000 mii lei pentru alte proiecte 
lipsite de finanţare. Traficul pe 
acest tronson de drum este mult mai 
mic decât pe drumurile europene 
cuprinse in reţeaua TENT-T 
negociata cu Uniunea europeana si 
de maxima importanta pentru ţară. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

243 Anexa nr.3/24/29, pag.91, cod 
obiectiv 390,Obiectivul proiectului 
Modernizarea instalaţiilor pe 
magistralele I,II,III şi TL metrou 
5000 Total general-60020 mii lei 

Anexa nr.3/24/29, pag.91, cod 
obiectiv 390,Obiectivul proiectului 
Modernizarea instalaţiilor pe 
magistralele I,II,III şi TL metrou 
5000 Total general-40020 mii lei 

În vederea redistribuirii pentru alte 
proiecte lipsite de finanţare.  

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar în cursul anului, până 
la data de 31 octombrie, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

244 Anexa nr.3/24/29, pag.94, Cod 
obiectiv 391, Obiectivul proiectului 
Facilităţi pentru accesul 
persoanelor cu handicap în reţeaua 
de metrou Bucureşti 
5000 Total general-54622 mii lei 

Anexa nr.3/24/29, pag.94, Cod 
obiectiv 391, Obiectivul proiectului 
Facilităţi pentru accesul persoanelor 
cu handicap în reţeaua de metrou 
Bucureşti, se modifică astfel: 
5000 Total general-24622 mii lei 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

245 Anexa nr.3/24/29, pag.104, Cod 
obiectiv 399, 
Obiectivul proiectului 
Construcţia variantei de ocolire a 
oraşului Sibiu 
5000 Total general-50784 mii lei 

Anexa nr.3/24/29, pag.104, Cod 
obiectiv 399, 
Obiectivul proiectului 
Construcţia variantei de ocolire a 
oraşului Sibiu, se modifică astfel: 
5000 Total general-57784 mii lei 

Investiţii în vederea creării de 
locuri de muncă şi dezvoltare 
economică. 
Relocare din bugetul de stat de la 
Secretariatul General al 
Guvernului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
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- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

246 Anexa nr.3/24/29,pag.106,Cod 
obiectiv 400 
Obiectivul proiectului 
Reabilitarea secţiunii Drobeta 
Turnu Severin- Lugoj km332+150-
km495+800 
5000 Total general-96212 mii lei 

Anexa nr.3/24/29,pag.106,Cod 
obiectiv 400 
Obiectivul proiectului 
Reabilitarea secţiunii Drobeta Turnu 
Severin- Lugoj km332+150-
km495+800, se modifică astfel: 
5000 total general-106212 mii lei 

Investiţii în vederea creării de 
locuri de muncă şi dezvoltare 
economică. 
Relocare din bugetul de stat de la 
Secretariatul General al 
Guvernului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

247 Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa 3/26 

Continuarea  lucrărilor la  Calea Ferată 
Vâlcea-Vâlcele. Valoare totală: 
800.000.000.lei 
Propunere pentru 2010: 100.000.000  lei 

Dacă nu se intervine rapid toate 
lucrările realizate vor fi supuse 
degradării 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
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Autor: Aurel Vlădoiu - PSD al Guvernului de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului. 
 

248 Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa 3/26 

Modernizare DN7D km 0+000-31+360   
Caineni – Perisani 
(Proiectare şi execuţie) 
Total: 850 mii lei 
Propunere pentru 2010: 850 mii lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

249 Ministerul Transporturilor şi Consolidare si refacere drum DN 65C Sursa de finanţare: Fondul de rezervă Se propune respingerea întrucât: 
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Infrastructurii 
Anexa 3/26 

km 104+900-105+20 / Maldarasti  
( in continuare ) 
Propunere 2010: 1.800.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

al Guvernului - Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

250 Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa 3/26 

Refacere pod DN67 km 147+542 / 
Maldarasti 
(in continuare )  
Propunere 2010: 510.106 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
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nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

251 Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa 3/26 

Protecţie terasamente drum DN 67C km 
57+350-58+300 / Obârşia Lotrului (in 
continuare).  
Propunere 2010: 773.183 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

252 Anexa nr.3/24, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, anexa 3/24 cu suma 
de : 5.172.000.000 lei 
 
 
Iniţiator: Senator PSD Alexandru 
Cordoş 
 Deputat PSD Cornel Itu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 
 - construirea Centurii de Ocolire a 
Municipiului  Turda,jud Cluj 
  -valoare – 129.000.000 lei 
 
 - inceperea lucrărilor pista 3500 m 
la aeroportul internaţional Cluj 
Napoca, jud Cluj  
 -valoarea – 43.000.000 lei 
 
 - continuarea lucrărilor la 
Autostrada Transilvania. 
 -valoarea- 5.000.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii  

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
Sursa de finantare nu este 
concreta nu se precizează 
capitolul/titlul/articolul/alineatu
l unde trebuie operata 
modificarea in bugetul MTI 

253

Anexa  nr 3/24, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune modernizarea drumului 
judeţean  DJ 792 B - Bârsa-Sebiş-
Moneasa (jud Arad) – Lunca –
Vaşcău (jud Bihor)  
L – 39,4 km 
Valoare 160.000 mii lei 
  
 Autor: Avram Crăciun,  
             senator PSD 

- Este un traseu foarte solicitat de 
cetăţenii din cele două judeţe, 
având în vedere că distanţa rutieră 
dintre cele două judeţe se reduce cu 
mi-nim 60 km. 
- Pe acest traseu se află staţiunea 
balneao-climaterică MONEASA, o 
staţiune foarte căutată, atât de 
cetăţeni din ţară cât şi din exterior. 
- Staţiunea Moneasa, are program 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
- nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli 
din bugetul MTI 
 -Sursa de finantare nu este 
clara 
-Drumurile judeţene se 
finanţează din bugetele 
autorităţilor administraţiei 
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de activitate pe tot parcursul anului. 
Pentru aceste importante 
considerente se impune 
modernizarea acestuia pe tot traseul 
drumului. 
Sursa: Programul guvernamental 
de reabilitare a drumurilor Judeţene 

publice locale din sumele 
defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat. 
 

254

Anexa  nr 3/24, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune modernizarea drumului 
judeţean  DJ 792 F – DN76 -
Halmagiu-Hălmăgel-Muntele Găina 
(jud Arad) – Vidrişoara – Avram 
Iancu (jud Alba) –  
L =  43,1 km 
 

Valoare 200.000 mii lei 
   
Autor: Avram Crăciun,  
                 senator PSD 

- Este un traseu foarte solicitat de 
cetăţenii din cele două judeţe, 
având în vedere că între aceste două 
judeţe(deşi vecine) nu este ncio 
legătură directă, iar acest drum ar fi 
chiar o premieră de bun augur, 
Distanţa s-ar reduce cu minim 150 
km. 
- Pe acest traseu se află renumitul 
munte „Găina” care adună de 
sărbătoare Sfântului Ilie, anual, 
miim 200.000 de oameni, din 
diverse zone. 
- modernizarea acestui drum 
judeţean, cu siguranţă ar creea 
posibilitatea înfiinţării unei piste de 
schi, chiar mai puternică decât 
vecina sa din Arieşeni. 
- Din punct de vedere economic, ar 
da posiblitatea exploatărilor 
forestiere din zona munţilor 
Bihorului. 
Pentru aceste importante 
considerente se impune 
modernizarea acestuia pe tot traseul 
drumului. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
-Drumurile judeţene se 
finanţează din bugetele 
autorităţilor administraţiei 
publice locale din sumele 
defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat. 
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Sursa: Programul guvernamental 
de reabilitare a drumurilor Judeţene 

255

Anexa  nr 3/24, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune modernizarea drumului 
judeţean  DJ 707 – DN 7 Petriş –
Corbeşti –Obârşia (jud Arad) – 
Căzăneşti –Vaţa (jud Hunedoara) –  
L = 44,7 km 
 

Valoare 165.000 mii lei 
   
Autor: Avram Crăciun,  
             senator PSD 

- Este un traseu foarte solicitat de 
cetăţenii din cele două judeţe şi nu 
numai, având în vedere că în acestă 
zonă, nu este ncio cale care să facă 
legătura dintre defileul Văii 
Mureşului şi defileul Văii Crişului 
Alb 
- Anterior acest drum, era foarte 
circulat, Erau legături de autobuze 
şi alte maşini, care transortau 
material lemnos şi piatră şi alte 
bunuri materiale din munţii 
Zarandului şi din munţii Metaliferi. 
- Acest drum s-a numit Drumul 
REGELUI, tocmai pentru 
importanţa şi frumuseţea sa, care 
lega Valea Mureşului cu localităţile 
din Munţii Apuseni (Ţebea, Baia de 
Criş, Abrud, Roşia Montană, etc). 
Pentru aceste importante 
considerente se impune 
modernizarea acestuia pe tot traseul 
drumului. 
 
Sursa: Programul guvernamental 
de reabilitare a drumurilor Judeţene 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
-Drumurile judeţene se 
finanţează din bugetele 
autorităţilor administraţiei 
publice locale din sumele 
defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat. 
 -Sursa de finantare nu este 
clara 

256

Anexa  nr 3/24, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune modernizarea drumului 
judeţean  DJ 708 – Tronsonul 
Grahonţ –Pescari – Dieci – Revetiş – 
Sebiş.  
L = 26 km 
 

- Acest drum, face legătura dintre 
toate localităţile de pe partea 
dreaptă a Crişulu Alb, pe unareal de 
peste 20.000 ha, şi pe o lungime de 
peste 30 km 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
-Drumurile judeţene se 
finanţează din bugetele 
autorităţilor administraţiei 
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Valoare 125.000 mii lei 
   
Autor: Avram Crăciun,  
             senator PSD 

- Zona este cu accesibilitate, dificilă 
datorită zonei inunda-bile a Criului 
Alb, şi cu posibilităi reduse de 
circulaţie. – Teren are o 
geomorfologie deluroasă.  
- Comunele şi satele, sunt cu 
posibilităţi financiare reduse, deşi 
sunt foarte populate. 
Traseul ar deveni, şi o variantă de 
siguranţă pentru drumul 
internaţional Vărşand-Ineu-
Vârfurile-Brad  
Sursa: Programul guvernamental 
de reabilitare a drumurilor Judeţene 

publice locale din sumele 
defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat. 
 -Sursa de finantare nu este 
clara 

257

Anexa  nr 3/24, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune modernizarea drumului 
judeţean  DJ 708 A – Bârzava –Tauţ 
-Târnova.  
L = 18,7 km 
 

Valoare 80.000 mii lei 
   
Autor: Avram Crăciun,  
            senator PSD 

- Este un traseu foarte căutat de 
cetăţenii din zonă, având în vedere 
că în acestă parte, nu este ncio cale 
care să facă legătura dintre Valea 
Mureşului şi zona Târnova –Ineu- 
Pâncota, zonă de mare interes 
pentru turism (barajul de la Tauţ) şi 
agenţii economici din zonă.  
Sursa: Programul guvernamental 
de reabilitare a drumurilor Judeţene 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
-Drumurile judeţene se 
finanţează din bugetele 
autorităţilor administraţiei 
publice locale din sumele 
defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat. 
-Sursa de finantare nu este 
clara 

258

Anexa  nr 3/24, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune modernizarea drumului 
judeţean  DJ 763 A – Hălmăgel – 
Tîrnăviţa (jud Arad)- Târnava (jud 
Hunedoara).  
L = 5,8 km 
 

Valoare 24.000 mii lei    

Autor: Avram Crăciun,  
             senator PSD 

- Este un traseu foarte imprtant 
pentru cetăţenii din zonă, având în 
vedere că în acestă parte, nu este 
ncio cale care să facă legătura 
dintre Târnăviţa şi Târnava de Criş, 
spre centrele comeriale ale zonei. 
Deasemeni este un drum important 
economic(turistic, forestier şi pt 
materiale de construcţii).  

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
-Drumurile judeţene se 
finanţează din bugetele 
autorităţilor administraţiei 
publice locale din sumele 
defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat. 
 -Sursa de finantare nu este 
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Sursa: Programul guvernamental 
de reabilitare a drumurilor Judeţene 

clara 

259

Anexa  nr 3/24, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune modernizarea drumului 
judeţean  DJ 762 –  
DN 76 –Baia de Criş - Râşculiţa-
Bulzeştii de Sus – Muntele Găina 
(jud Hunedoara) –Vidrişoara –
Avram Iancu (jud Alba)  
L – 30,6 km 
Valoare 120.000 mii lei 
  
 Autor: Avram Crăciun,  
             senator PSD 

- Este un traseu foarte solicitat de 
cetăţenii din cele două judeţe, 
având în vedere că între aceste două 
judeţe(deşi vecine) nu este ncio 
legătură directă, iar acest drum ar fi 
chiar o premieră de bun augur, 
Distanţa s-ar reduce cu minim 100 
km. 
- Pe acest traseu se află renumitul 
munte „Găina” care adună de 
sărbătoare Sfântului Ilie, anual, 
miim 200.000 de oameni, din 
diverse zone. 
- Din punct de vedere economic, ar 
da posiblitatea exploatărilor 
forestiere din zona munţilor 
Bihorului. 
Pentru aceste importante 
considerente se impune 
modernizarea acestuia pe tot traseul 
drumului. 
Sursa: Programul guvernamental 
de reabilitare a drumurilor Judeţene 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
-Drumurile judeţene se 
finanţează din bugetele 
autorităţilor administraţiei 
publice locale din sumele 
defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat. 
-Sursa de finantare nu este 
clara 

260

Anexa  nr 3/24, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune modernizarea drumului 
judeţean  DJ 705 D – Buceş – 
Stănija – Ludu (jud Hunedoara) – 
Almaş (jud Alba) –  
L =  22 km 
 

Valoare 90.000 mii lei 
   
Autor: Avram Crăciun,  

- Este un traseu foarte solicitat de 
cetăţenii din cele două judeţe, 
având în vedere că între aceste două 
judeţe(deşi vecine) nu este ncio 
legătură directă, iar acest drum ar fi 
chiar o premieră de bun augur, 
Distanţa s-ar reduce cu minim 100 
km. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
-Drumurile judeţene se 
finanţează din bugetele 
autorităţilor administraţiei 
publice locale din sumele 
defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat. 
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                 senator PSD - Pe acest traseu se află renumitul 
munte „Fericeaua” cu galeriile 
dacice şi unde cu siguranţă s-ar 
creea posibilitatea înfiinţării unei 
piste de schi, foarte necesară, având 
în vedere distanţele mari până la 
cele mai apropiate de zonă. 
- Din punct de vedere economic, ar 
da posiblitatea exploatărilor 
forestiere din zona munţilor 
Metaliferi. 
Pentru aceste importante 
considerente se impune 
modernizarea acestuia pe tot traseul 
drumului. 
Sursa: Programul guvernamental 
de reabilitare a drumurilor Judeţene 

-Sursa de finantare nu este 
clara 

261

Anexa  nr 3/24, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune modernizarea drumului 
judeţean  DJ 742 A – DN 74 –Buceş 
– Dupăpiatra – Ludu (jud 
Hunedoara) – Almaş (jud Alba)  
L = 20 km 
 

Valoare 80.000 mii lei 
   
Autor: Avram Crăciun,  
             senator PSD 

- Este un traseu foarte solicitat de 
cetăţenii din cele două judeţe, 
având în vedere că între aceste două 
judeţe(deşi vecine) nu este ncio 
legătură directă, iar acest drum ar fi 
chiar o premieră de bun augur, 
Distanţa s-ar reduce cu minim 100 
km. 
- Pe acest traseu se află renumitul 
munte „Fericeaua” cu galeriile 
dacice şi unde cu siguranţă s-ar 
creea posibilitatea înfiinţării unei 
piste de schi, foarte necesară, având 
în vedere distanţele mari până la 
cele mai apropiate de zonă. 
- Din punct de vedere economic, ar 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
-Drumurile judeţene se 
finanţează din bugetele 
autorităţilor administraţiei 
publice locale din sumele 
defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat. 
-Sursa de finantare nu este 
clara 
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da posiblitatea exploatărilor 
forestiere din zona munţilor 
Metaliferi. 
Pentru aceste importante 
considerente se impune 
modernizarea acestuia pe tot traseul 
drumului. 
Sursa: Programul guvernamental 
de reabilitare a drumurilor Judeţene 

262

Anexa  nr 3/24, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune modernizarea drumului 
judeţean  DJ 762 –  
DN 74 –Blăjeni – Groşi -Dealul 
Crişului (jud Hunedoara) –Sohodol – 
Câmpeni (jud Alba).  
L = 23 km 
 

Valoare 100.000 mii lei 
   
Autor: Avram Crăciun,  
             senator PSD 

- Este un traseu foarte solicitat de 
cetăţenii din cele două judeţe, 
având în vedere că între aceste două 
judeţe(deşi vecine) nu este ncio 
legătură directă, iar acest drum ar fi 
chiar o premieră de bun augur, 
Distanţa s-ar reduce cu minim 100 
km, Iar legătura cu oraşul Câmpeni 
ar fi directă, fără alte ocolişuri lungi 
şi costisitoare. 
- Acest traseu ace legătura şi cu 
renumitul munte „Găina” care 
adună de sărbătoare Sfântului Ilie, 
anual, sute de mii de oameni, din 
diverse zone. 
- Din punct de vedere economic, ar 
da posiblitatea exploatărilor 
forestiere din zona munţilor 
Bihorului.  
Pentru aceste importante 
considerente se impune 
modernizarea acestuia pe tot traseul 
drumului. 
Sursa: Programul guvernamental 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
-Drumurile judeţene se 
finanţează din bugetele 
autorităţilor administraţiei 
publice locale din sumele 
defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat. 
 -Sursa de finantare nu este 
clara 
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de reabilitare a drumurilor Judeţene 
 

263

Anexa  nr 3/24, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune modernizarea drumului 
judeţean  DJ 741 –  
DN 74 – Crişcior – Bucureşti-
Poeniţa -Balşa.  
L = 23 km 
 

Valoare 90.000 mii lei 
   
Autor: Avram Crăciun,  
            senator PSD 

- Este un traseu foarte solicitat de 
cetăţenii din cele două judeţe, 
având în vedere că între aceste două 
judeţe(deşi vecine) nu este ncio 
legătură directă, iar acest drum ar fi 
chiar o premieră de bun augur,  
Distanţa s-ar reduce cu minim 100 
km. 
- Pe acest traseu se află renumitul 
munte „Fericeaua” cu galeriile 
dacice şi unde cu siguranţă s-ar 
creea posibilitatea înfiinţării unei 
piste de schi, foarte necesară, având 
în vedere distanţele mari până la 
cele mai apropiate de zonă. 
- Din punct de vedere economic, ar 
da posiblitatea exploatărilor 
forestiere din zona munţilor 
Metaliferi. 
- Pe acest drum, a mers şi Avram 
Iancu, dela Ţebea la Alba Iulia (la 
vremea lui). 
Pentru aceste importante 
considerente se impune 
modernizarea acestuia pe tot traseul 
drumului. 
Sursa: Programul guvernamental 
de reabilitare a drumurilor Judeţene 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
-Drumurile judeţene se 
finanţează din bugetele 
autorităţilor administraţiei 
publice locale din sumele 
defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat. 
-Sursa de finantare nu este 
clara 

264 Anexa  nr 3/24, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune modernizarea drumului 
judeţean  DJ 750 C – DN 75- 
Sălciua-Valea Largă-Ponor- Râmeţi-

- Este un traseu foarte solicitat de 
cetăţenii , având în vedere că între 
aceste aceste locuri şi municipiul 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
-Drumurile judeţene se 
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Geoaiu de Sus –Stremţ-Teiuş (jud 
Alba)- DN1 
L = 41,3 km 
 

Valoare 170.000 mii lei    

Autor: Avram Crăciun,  
             enator PSD 

Alba Iulia, este o strânsă legătură 
economică, spirituală şi geografică, 
dar rutieră mai puţin, iar acest drum 
ar fi chiar o premieră de bun augur, 
Distanţa ocolitoare s-ar reduce cu 
minim 100 km, - Acest traseu face 
legătura şi cu renumita mănăstire 
Râmeţi care adună de sărbătoari , 
anual,  mii de oameni, din diverse 
zone. 
- Din punct de vedere economic, ar 
da posiblitatea exploatărilor 
forestiere din zona munţilor 
Metaliferi.  
Pentru aceste importante 
considerente se impune 
modernizarea acestuia pe tot traseul 
drumului. 
Sursa: Programul guvernamental 
de reabilitare a drumurilor Judeţene 
 

finanţează din bugetele 
autorităţilor administraţiei 
publice locale din sumele 
defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat. 
-Sursa de finantare nu este 
clara 

265

Anexa  nr 3/24, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune modernizarea drumului 
judeţean  DJ 750 C – DN 75- 
Sălciua-Valea Largă-Ponor- Râmeţi-
Geoaiu de Sus –Stremţ-Teiuş (jud 
Alba)- DN1 
L = 41,3 km 
 

Valoare 170.000 mii lei    

Autor: Avram Crăciun,  
             enator PSD 

 
- Este un traseu foarte solicitat de 
cetăţenii , având în vedere că între 
aceste aceste locuri şi municipiul 
Alba Iulia, este o strânsă legătură 
economică, spirituală şi geografică, 
dar rutieră mai puţin, iar acest drum 
ar fi chiar o premieră de bun augur, 
Distanţa ocolitoare s-ar reduce cu 
minim 100 km, - Acest traseu face 
legătura şi cu renumita mănăstire 
Râmeţi care adună de sărbătoari , 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
-Drumurile judeţene se 
finanţează din bugetele 
autorităţilor administraţiei 
publice locale din sumele 
defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat. 
-Sursa de finantare nu este 
clara 
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anual,  mii de oameni, din diverse 
zone. 
- Din punct de vedere economic, ar 
da posiblitatea exploatărilor 
forestiere din zona munţilor 
Metaliferi.  
Pentru aceste importante 
considerente se impune 
modernizarea acestuia pe tot traseul 
drumului. 
Sursa: Programul guvernamental 
de reabilitare a drumurilor Judeţene 
 

266

Anexa  nr 3/24, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune modernizarea drumului 
judeţean  DJ 107 I –  
DN 1- Aiud – Mogoş – Bucium –DH 
74 (Abrud-Alba) 
L = 76,5 km 
 

Valoare 320.000 mii lei    

Autor: Avram Crăciun,  
             enator PSD 

- Este un traseu foarte solicitat de 
cetăţenii , având în vedere că între 
aceste aceste locuri şi municipiul 
Alba Iulia la est, şi oraşul Abru, la 
vest, desieste o strânsă legătură 
economică, spirituală şi geografică, 
circulaţia este aproape imposibilă, 
iar acest drum ar fi chiar o premieră 
de bun augur, Distanţa ocolitoare s-
ar reduce cu minim 60 km, în 
ambele sensuri,  
- Acest traseu face legătura cu 
renumita mănăstire Râmeţi care 
adună de sărbătoari , anual,  mii de 
oameni, din diverse zone, precum şi 
cu unica Poiană a Narciselor. 
- Din punct de vedere economic, ar 
da posiblitatea exploatărilor 
forestiere din zona munţilor 
Metaliferi.  

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
-Drumurile judeţene se 
finanţează din bugetele 
autorităţilor administraţiei 
publice locale din sumele 
defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat. 
 -Sursa de finantare nu este 
clara 
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Pentru aceste importante 
considerente se impune 
modernizarea acestuia pe tot traseul 
drumului. 
Sursa: Programul guvernamental 
de reabilitare a drumurilor Judeţene 
 

267

Anexa  nr 3/24, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune modernizarea drumului 
judeţean  DJ  108 –  
Făntănele (jud Cluj) – Mătişeşti – 
Horea – Albac – DN 75 (JUD Alba) 
L = 21,4 km 
 

Valoare 90.000 mii lei    

Autor: Avram Crăciun,  
             enator PSD 

- Este un traseu foarte solicitat de 
cetăţenii , având în vedere că între 
aceste localităţi şi municipiul 
Câmpeni, şi Municipiul Cluj, este o 
strânsă legătură economică, 
spirituală şi geografică, dar rutieră 
mai puţin, iar acest drum ar fi chiar 
o premieră de bun augur, Distanţa 
ocolitoare s-ar reduce cu minim 
150 km, - Acest traseu face legătura 
şi cu renumita Staţiune Fântânele şi 
Băişoara care adună de sărbătoari , 
anual,  mii de oameni, din diverse 
zone. 
- Din punct de vedere economic, ar 
da posiblitatea exploatărilor 
forestiere din zona muntelui Mare.  
Pentru aceste importante 
considerente se impune 
modernizarea acestuia pe tot traseul 
drumului. 
Sursa: Programul guvernamental 
de reabilitare a drumurilor Judeţene 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
-Drumurile judeţene se 
finanţează din bugetele 
autorităţilor administraţiei 
publice locale din sumele 
defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat. 
-Sursa de finantare nu este 
clara 

268 Anexa3/24/28 
Ministerul Transporturilor si 

Alocarea sumei de 170 mii lei 
necesara demararii lucrarilor de 

Podul este vechi si afectat de 
inundatii cu degradari majore in 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Infrastructurii reparatii a podului de peste raul 
Bistrita situate pe DN-15, Km 358-
362 localitatea Garleni - 
Bacau.Mentionez ca pentru acest 
obiectiv exista studiu de fezabilitate 
din anul 2005 si a fost introdus in 
diverse programe care nu au fost 
finalizate.  
Autor, Senator PSD   Elena 
Mitrea 
 

structura sa care pun in pericol 
siguranta circulatiei si a sa insasi. 
Cu toate acestea nu au fost 
efectuate  niciodata lucrari de 
reparatii.   
Traficul este ingreunat in zona, cu 
resrictii de circulatie,deviatii de 
traseu si costuri suplimentare 
pentru agentii economici.Se solicita 
cu insistent aprobarea acestui 
amendament avand in vedere 
politica la nivel national  de investii 
in ainfrastructura. 

--nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
-- nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli 
din bugetul MTI 
 
 
 

269 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastrcutrii 

Pozitia 26 Maramures 
Se propune alocarea sumei  de 200 
.000 mii lei pentru executia 
tronsonului de Drum expres Baia 
Mare–Petea cu centura ocolitoare a 
municipiului baia Mare – 7.5 km 
pana in localitatea Ardusat 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL  
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 

Conexiune in localitatea Vaja, 
Ungaria cu autostrada M3; 
rezolvarea centurii municipiilor 
baia Mare si Satu Mare si 
dezvoltarea economica a zonei. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
--nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
- 

270 MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR SI 
INFRASTRUCTURII, Anexa nr 
3/24/02, Cap 8401 Transporturi, 
Grupa/titlu 51, TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE, art 2 alin 13, 
Dezvoltarea infrastructurii rutiere 

Se propune alocarea a  2.000.000 mii 
lei pentru continuarea lucrărilor de 
execuţie la Autostrada Transilvania  
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
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prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

271 MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR SI 
INFRASTRUCTURII, Anexa nr 
3/24/29, Cap 8401 Transporturi 

Se propune alocarea sumei de 84 000 
mii lei pentru construcţia unei piste 
pentru aeroportul internaţional Cluj 
Napoca 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Aeroportul Cluj este aeroport 
de inters local, iar lucrările 
pentru construcţia pistei se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor publice locale.    
. Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

272 MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR SI 

Se propune alocarea sumei de 84 000 
mii lei pentru construcţia unei piste 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
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INFRASTRUCTURII, Anexa nr 
3/24/29, Cap 8401 Transporturi 

pentru aeroportul internaţional Cluj 
Napoca 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 

 - Aeroportul Cluj este aeroport 
de inters local, iar lucrările 
pentru constrcţia pistei se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor publice locale.    
. Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

273 Anexa 3/24/02 – Ministerul  
Transporturilor şi Infrastructurii - 
Capitol 8401 
Transporturi 
 

Se propune alocarea sumei de 700 
mii RON din suma prevăzută pentru 
proiectul de investitii “Ocolitoarea 
Municipiului Codlea”, jud. Braşov. 
 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Se propune realizarea studiilor 
premergatoare, proiectului tehnic, a 
procedurilor juridice (exproprieri) 
pentru realizarea ocolitorii 
Municipilui Codlea, situat pe DN 1. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

274 Ministerul Transporturilor şi Se propune alocarea din suma Sumele sunt necesare pentru Se propune respingerea întrucât: 
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Infrastructurii 
Anexa3/24/07, Cap 8406 – 
subcapitol 01, paragraf 01 

prevăzută în bugetul ministerului pt 
reabilitare DN 73, DN 73 c, DN 73 
d, judeţul Argeş a sumei de 50.000 
mii lei. 

îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
judeţul Argeş. 
 

- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

275 Ministerul Transpoturilor 
Anexa 3/24/02  
Cap 84.01 Transporturi 

Se propune alocarea sumei de 
50.000 mii lei pentru obiectivul 

de investitii „Drum National 
expres Galati - Braila”

Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite 

ale PNL

Numarul tot mai mare de 
autoturisme si traficul din ce in ce 
mai aglomerat fac greoaie 
deplasarea intre cele doua centre 
administrative, motiv pentru care 
este necesar extinderea si 
modernizarea drumului existent 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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276 Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa nr. 3/24/01  
Capitolul 6800 – Asigurări şi 
asistenţă socială 
 

Se propune majorarea sumei de la 
277.694 mii lei la 517.872 mii lei. 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite 

ale PNL

Majorarea sumei este necesară 
pentru a acoperi cheltuielile care se 
decontează transportatorilor pentru 
călătoriile gratuite ori reduse ale 
pensionarilor. 
În anul 2009 au fost decontate doar 
cheltuielile pe 4 luni. 
Suma propusă este aceeaşi cu cea 
prevăzută în bugetul ministerului 
pentru anul 2008. 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
-Sumele pentru plata 
deconturilor aferente biletelor 
speciale de călătorie gratuită 
sunt prevăzute în bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii la cap.68.01 
„Asigurări şi asistenţă socială” 
în sumă globală, repartizarea 
acesteia către agenţii economici 
transportatori realizându-se 
efectiv de către această instituţie. 
Prevederea acestor acestor sume 
în bugetul propriu al 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii este o obligaţie 
care îi revine în exclusivitate 
acestuia. 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

277 Anexa 3/24/07 
Ministerul Trasporturilor şi 
Infrastructurii 
Capitol 8406 –Transporturi 

Se propune alocarea sumei   8 000 
mii lei pentru reabilitare DN 15 pe 
raza municipiului Topliţa, asfaltare 
pe o lungime de 8,6 km. 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
rutiere în municipiul Topliţa 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
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Subcapitol 01, Paragraf 01  
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: 
 
Bugetul Ministerului Trasporturilor 
şi Infrastructurii pe anul 2010 
 

Ministerului Trasporturilor şi 
Infrastructurii au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

278 Anexa 3/24/07 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Capitol 8406 – Transporturi, 
Subcapitol  01, Paragraf 01 
 

Se propune alocarea sumei de 4101 
mii RON pentru construcţie pod 
peste Valea Mitii din judeţul Sălaj. 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Finanţarea acestor obiective de 
investiţii se poate realizara din 
sume defalcate din TVA 
repartizate bugetelor locale, 
conform prevederilor O.G. 
nr.7/2006 privind instituirea  
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural. 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
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finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

279 Anexa 3/24/07 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Capitol 8406 – Transporturi, 
Subcapitol  01, Paragraf 01 

Se propune alocarea sumei de 773 
mii RON pentru construcţie pod 
peste Valea Sarmas din judeţul Sălaj. 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Finanţarea acestor obiective de 
investiţii se poate realizara din 
sume defalcate din TVA 
repartizate bugetelor locale, 
conform prevederilor O.G. 
nr.7/2006 privind instituirea  
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural. 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

280 Anexa 3/24/07 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Capitol 8406 – Transporturi, 
Subcapitol  01, Paragraf 01 

Se propune alocarea sumei de 1579 
mii RON pentru construcţie pod 
peste santul de garda D-va Nord din 
judeţul Sălaj. 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Finanţarea acestor obiective de 
investiţii se poate realizara din 
sume defalcate din TVA 
repartizate bugetelor locale, 
conform prevederilor O.G. 
nr.7/2006 privind instituirea  
Programului de dezvoltare a 
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Camera Deputaţilor şi Senat infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural. 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

281 Anexa 3/24/07 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Capitol 8406 – Transporturi, 
Subcapitol  01, Paragraf 01 

Se propune alocarea sumei de 1147 
mii RON pentru construcţie poduri 
peste Valea Agrijului şi Pârâul 
Lupuleţ în satele Buciumi şi Bodia, 
comuna Buciumi, judeţul Sălaj. 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Finanţarea acestor obiective de 
investiţii se poate realizara din 
sume defalcate din TVA 
repartizate bugetelor locale, 
conform prevederilor O.G. 
nr.7/2006 privind instituirea  
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural. 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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282 Anexa 3/24/07 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Capitol 8406 – Transporturi, 
Subcapitol  01, Paragraf 01 

Se propune alocarea sumei de 2293 
mii RON pentru construcţie pasarela 
pietonală cu posibilitate auto de 1,5 
tone peste râul Someş, comuna 
Ileanda, judeţul Sălaj. 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Finanţarea acestor obiective de 
investiţii se poate realizara din 
sume defalcate din TVA 
repartizate bugetelor locale, 
conform prevederilor O.G. 
nr.7/2006 privind instituirea  
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural. 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

283 Anexa 3/24/07 
Ministerul Trasporturilor şi 
Infrastructurii 
Capitol 8406 –Transporturi 
Subcapitol 01, Paragraf 01 

Se propune alocarea sumei   8 000 
mii lei pentru reabilitare DN 15 pe 
raza municipiului Topliţa, asfaltare 
pe o lungime de 8,6 km. 
Autor: deputat PNL, Diana Tuşa  
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
rutiere în municipiul Topliţa 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Trasporturilor 
şi Infrastructurii pe anul 2010 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Trasporturilor şi 
Infrastructurii au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

284 Anexa 3/24/07 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Capitol 8406 – Transporturi, 
Subcapitol  01, Paragraf 01 
 

Se propune alocarea sumei de 4101 
mii RON pentru construcţie pod 
peste Valea Mitii din judeţul Sălaj. 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Finanţarea acestor obiective de 
investiţii se poate realizara din 
sume defalcate din TVA 
repartizate bugetelor locale, 
conform prevederilor O.G. 
nr.7/2006 privind instituirea  
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural. 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

285 Anexa 3/24/07 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Capitol 8406 – Transporturi, 
Subcapitol  01, Paragraf 01 

Se propune alocarea sumei de 773 
mii RON pentru construcţie pod 
peste Valea Sarmas din judeţul Sălaj. 
 
Autor:  

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
Sursa de finanţare: 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Finanţarea acestor obiective de 
investiţii se poate realizara din 
sume defalcate din TVA 
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deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

repartizate bugetelor locale, 
conform prevederilor O.G. 
nr.7/2006 privind instituirea  
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural. 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

286 Anexa 3/24/07 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Capitol 8406 – Transporturi, 
Subcapitol  01, Paragraf 01 

Se propune alocarea sumei de 1579 
mii RON pentru construcţie pod 
peste santul de garda D-va Nord din 
judeţul Sălaj. 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Finanţarea acestor obiective de 
investiţii se poate realizara din 
sume defalcate din TVA 
repartizate bugetelor locale, 
conform prevederilor O.G. 
nr.7/2006 privind instituirea  
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural. 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

287 Anexa 3/24/07 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Capitol 8406 – Transporturi, 
Subcapitol  01, Paragraf 01 

Se propune alocarea sumei de 1147 
mii RON pentru construcţie poduri 
peste Valea Agrijului şi Pârâul 
Lupuleţ în satele Buciumi şi Bodia, 
comuna Buciumi, judeţul Sălaj. 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Finanţarea acestor obiective de 
investiţii se poate realizara din 
sume defalcate din TVA 
repartizate bugetelor locale, 
conform prevederilor O.G. 
nr.7/2006 privind instituirea  
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural. 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

288 Anexa 3/24/07 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Capitol 8406 – Transporturi, 
Subcapitol  01, Paragraf 01 

Se propune alocarea sumei de 2293 
mii RON pentru construcţie pasarela 
pietonală cu posibilitate auto de 1,5 
tone peste râul Someş, comuna 
Ileanda, judeţul Sălaj. 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
- nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli 
din bugetul MTI 
 -Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
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Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
- aceste cheltueli sunt 
finantate dinbugetul 
autoritătilor publice locale 
 
 

289 Anexa nr. 3 / 24 / 29 - Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 
COD OBIECTIV 387 - Magistrala 
V - Metrou,  Etapa I-A Drumul 
Taberei  - Universitate 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 6.656   mii lei,  a bugetului 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii - Anexa nr. 3 / 24 / 29 
COD OBIECTIV 387 - Magistrala V 
- Metrou,  Etapa I-A Drumul Taberei  
- Universitate 
 
Autori 
Deputat PNL Cornel PIEPTEA 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Metroul in Drumul Taberei este o 
necesitate cu atat mai presanta cu 
cat trece timpul si traficul devine 
tot mai anevoios. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului dezvoltarii regionale si 
Turismului.  
Capitolul 8701 Promovarea 
potentialului turistic promovare a 
vanzarilor la nivel national si 
regional 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

290 Anexa 3/24/29 
Obiective Noi 

Alocarea sumei de  1.500 mii lei 
„Asfaltare drum Prigoreni, com. Ion 

Pentru a urgenta dezvoltarea rurală 
în judeţul Iaşi. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 212 -

 Neculce, jud. Iaşi”; 
 
„Pietruire drumuri în comuna 
Belceşti, jud. Iaşi”; 
 
„Asfaltare  15 km. drumuri Erbiceni, 
com. Focuri, jud. Iaşi”; 
 
„Asfaltare 2 km drum între Cotnari 
Centru şi  Academia Despot Vodă, 
jud. Iaşi”; 
 
„Asfaltare 5 km. în sat Cârjonia, 
Cotnari, jud. Iaşi”; 
 
„Asfaltare drum în satul Dumbrăviţa, 
com. Ruginoasa, jud. Iaşi”; 
 
„Asfaltare drum 7,2 km Costeşti – 
Centru – Giurgeşti”; 
 
„Pietruire drumuri în satele 
Hârmăneştii Vechi – Hârmăneştii 
Noi.”; 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sursa:  
Fondul de Rezervă al 
Guvernului. 

1. Lucrările de asfaltare şi 
pietruire a drumurilor comunale 
nu se finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

291  Capitol 8401/ Subcapitol 03/ 
Paragraf 01/ Grupa 71/ Titlul XII/ 
Articol 01/ Alineat 30 
Anexa 6 

Drum de centura DN 68-66, judeţul 
Hunedoara 
 in suma de 2.500 mii lei 
 
Initiatori deputat Ioan Timis, PNL, 
deputat Eugen Nicolăescu, PNL, 

Finalizarea drumului de centura ce 
va lega Valea Jiului de Banat, fapt 
ce va decongestiona traficul greu 
existent in momentul actual si care 
distruge treptat strazile orasului  
Sursa de finantare: Secretariatul 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Grupurile parlamentare ale PNL General al Guvernului 
Grupa 20, Titlul II, Articol 01, 
Alineat 30 

în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

292  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/24 

Ministerul  Transporturilor și 

Infrastructurii 

 
Se propune alocarea sumei de  

74 mii lei pentru lucrările de 

reparații la podul Ciocăneşti din 

comuna Bărăşti, județul Olt 

  
           
 
           Amendament propus de 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 

 

În prezent, accesul pietonal și rutier 

este îngreunat datorită stării 
avansate de degradare a podului, 
existând riscul distrugerii totale a 
acestuia datorită intemperiilor. 
Există un risc major de producere a 
accidentelor, fapt ce impune 

alocarea de urgență a sumelor 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Finanţarea acestor obiective de 
investiţii se poate realizara din 
sume defalcate din TVA 
repartizate bugetelor locale, 
conform prevederilor O.G. 
nr.7/2006 privind instituirea  
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural. 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Senator PSD Dan Coman Șova 

 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 
 

necesare reparațiilor. 

 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

în timpul exerciţiului bugetar. 

293  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/24 

Ministerul  Transporturilor și 

Infrastructurii  

 
Se propune alocarea sumei de  

68 mii lei pentru lucrările de 

reparații la podul Popeşti din 

comuna Bărăşti, județul OLT  

 
           Amendament propus de 
Senatorul  PSD Ion Toma 

Senator PSD Dan Coman Șova 

 
Deputat PSD Valeriu Steriu 

 

În prezent, accesul pietonal și rutier 

este îngreunat datorită stării 
avansate de degradare a podului, 
existând riscul distrugerii totale a 
acestuia datorită intemperiilor. 
Există un risc major de producere a 
accidentelor, fapt ce impune 

alocarea de urgență a sumelor 

necesare reparațiilor. 

 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Finanţarea acestor obiective de 
investiţii se poate realizara din 
sume defalcate din TVA 
repartizate bugetelor locale, 
conform prevederilor O.G. 
nr.7/2006 privind instituirea  
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural. 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 
294  

Legea bugetului de stat pe 2010 
 Anexa 3/24 

Ministerul  Transporturilor și 

Infrastructurii 

 
Se propune alocarea sumei de    900 
mii lei pentru asfaltarea drumului 
comunal DC 80, Km 1+840-3+540; 
5+540-6+657 în comuna Brâncoveni, 
jud. Olt. 

  
 
            

 
Amendament propus de 

Senatorul  PSD Ion Toma 
 

Senator PSD Dan Coman Șova 

 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 

Sectorul de drum menționat se află 

într-o stare avansată de degradare, 

și necesită reparații urgente. 

 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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295  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/24 

Ministerul  Transporturilor și 

Infrastructurii 

 
Se propune alocarea sumei de  

102 mii lei pentru construcţia 
podului în Călui, jud. OLT. 

  
 

 
 

           Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 

Senator PSD Dan Coman Șova 

 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică  

 
Sumele sunt necesare pentru 

realizarea podului in vederea 

imbunătății accesului intre diferite 

zone ale comunei Călui.  
 
 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Finanţarea acestor obiective de 
investiţii se poate realizara din 
sume defalcate din TVA 
repartizate bugetelor locale, 
conform prevederilor O.G. 
nr.7/2006 privind instituirea  
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural. 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

296  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/24 

Ministerul  Transporturilor și 

Infrastructurii 

Se propune acordarea sumei de 812 
mii lei pentru asfaltarea DC 3, Km 
0+000-1+460, din localitatea 
Găvăneşti, judeţul Olt. 

 
 
 
 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 

 
Este necesară reabilitarea urgentă a 
acestui sector de drum, aflat în stare 
avansată de uzură, ceea ce 
reprezintă un mare pericol pentru 

toți participanii la trafic.  

. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Senator PSD Dan Coman Șova 

 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

             
 
 
               Sursa de finanţare: 
                 Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

297  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/24 

Ministerul  Transporturilor și 

Infrastructurii 

 
Se propune acordarea sumei de 903 
mii lei pentru asfaltarea DC 4 Km 
0+300-3+300; 3+300-5+720, din 
localitatea Găvăneşti, judeţul Olt. 

 
 
 
 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 

 
Este necesară reabilitarea urgentă a 
acestui sector de drum, aflat în stare 
avansată de uzură, ceea ce 
reprezintă un mare pericol pentru 

toți participanii la trafic.  

             
 
 
               Sursa de finanţare: 
                 Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Senator PSD Dan Coman Șova 

 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

298  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/24 

Ministerul  Transporturilor și 

Infrastructurii 

 
Se propune acordarea sumei de 500 
mii lei pentru reabilitarea drumurilor 

comunale în localitatea 
Dobrosloveni, judeţul Olt. 

 
 
 
 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 

Senator PSD Dan Coman Șova 

 

 
Majoritatea drumurilor din comună 
se află într-o stare avansată de 

degradare, datorită uzurii și lipsei 

investițiilor pentru reabilitare. 

Circulația se desfășoară foarte 

anevoios, pe timpul ploilor sau al 
zăpezilor, acestea devenind 
impracticabile. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
- Potrivit art.30 din Legea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

Considerăm că se impune alocarea 
urgentă a sumelor solicitate.             
 
 
 
 
               Sursa de finanţare: 
                 Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

299  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/24 

Ministerul  Transporturilor și 

Infrastructurii 

 
Se propune acordarea sumei de 2.000 
mii lei necesară  betonării  drumului 
comunal DC 89, Km 2+555-4+500 
din localitatea Milcov,  judeţul Olt. 
 

 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 

Senator PSD Dan Coman Șova 

 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
Sectorul de drum din comună se 
află într-o stare avansată de 

degradare, datorită uzurii și lipsei 

investițiilor pentru reabilitare. 

Circulația se desfășoară foarte 

anevoios, pe timpul ploilor sau al 
zăpezilor, acestea devenind 
impracticabile. 
Considerăm că se impune alocarea 
urgentă a sumelor solicitate.             

 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

300  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/24 

Ministerul  Transporturilor și 

Infrastructurii 

 
Se propune acordarea sumei de 

11.165 mii lei necesară modernizării 
drumurilor comunale din localitatea 

Obârşia,  judeţul Olt 
 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 

Senator PSD Dan Coman Șova 

 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
Drumurile din comună se află într-o 
stare precară, circulaţia fiind mult 
îngreunată. Se impune alocarea 

urgentă a sumelor solicitate. 
 
 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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în timpul exerciţiului bugetar 
301  

Legea bugetului de stat pe 2010 
 Anexa 3/24 

Ministerul  Transporturilor și 

Infrastructurii 

 
Se propune acordarea sumei de 100 

mii lei pentru construirea unui pod în 
localitatea Oporelu,  judeţul Olt 

 
 
 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 

Senator PSD Dan Coman Șova 

 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
Este necesară alocarea urgentă a 
sumelor solicitate, investiţia fiind 

necesară pentru realizarea aceesului 
între localitătile comunei şi între 

anumite zone din comună. În caz de 
urgenţă accesul este greoi, iar în 
situaţiile în care cad precipitaţii, 

drumul este impracticabil. 
 
 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Finanţarea acestor obiective de 
investiţii se poate realizara din 
sume defalcate din TVA 
repartizate bugetelor locale, 
conform prevederilor O.G. 
nr.7/2006 privind instituirea  
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural. 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

302  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/24 

Ministerul  Transporturilor și 

Infrastructurii 

 
Se propune acordarea sumei de 975 

mii lei necesară modernizării 
drumurilor comunale din localitatea 

Perieţi,  judeţul Olt 
 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 

 
Drumurile din comună se află într-o 

stare avansată de degradare, în 
perioadele cu precipitaţii acestea 

fiind impracticabile şi făcând 
imposibil accesul în situaţii de 
urgenţă. In această situaţie, se 
impune de urgenţă alocarea 

sumelor necesare pentru 
modernizarea drumurilor comunale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Senator PSD Dan Coman Șova 

 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

din comuna Perieţi. 
 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului. 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

303  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/24 

Ministerul  Transporturilor și 

Infrastructurii 

 
Se propune acordarea sumei de 9.827 
mii lei necesară  betonării  drumului 
comunal DC 16, Km 0+000-8+000 
din localitatea Pleşoiu,  judeţul Olt. 

 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 

 
Drumul se află într-o stare avansată 
de degradare, îngreunând foarte 
mult traficul şi accesul vehiculelor 
de intervenţie în situaţii de urgenţă.  

 
Sursa de finanţare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Senator PSD Dan Coman Șova 

 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

304  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/24 

Ministerul  Transporturilor și 

Infrastructurii 

 
Se propune acordarea sumei de 1.016 
mii lei necesară  finalizării 
construcţiei unei punţi în localitatea 
Iancu Jianu,  judeţul Olt. 
 

 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 

Senator PSD Dan Coman Șova 

 
Deputat PSD Valeriu Steriu 

 
Investiţia este necesară pentru 
finalizarea proiectului demarat în 
anul 2009. Realizarea presupune 
alocarea urgentă a sumelor, accesul 
în situaţii de urgenţă nefiind 
posibil.  
 

 
 

Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Finanţarea acestor obiective de 
investiţii se poate realizara din 
sume defalcate din TVA 
repartizate bugetelor locale, 
conform prevederilor O.G. 
nr.7/2006 privind instituirea  
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural. 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputat PSD Doru Claudian 

Frunzulică 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

305  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/24 

Ministerul  Transporturilor și 

Infrastructurii 

 
1 Se propune acordarea sumei 
de 1.700 mii lei necesară 
modernizării drumului comunal DC 
37, Km 0+000-2+950 din comuna 
Grojdibodu,  judeţul Olt 

 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 

Senator PSD Dan Coman Șova 

 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
Este necesară alocarea urgentă a 
resurselor pentru realizarea 
lucrărilor de modernizare a DC 37, 
aflat într-o stare avansată de 
degradare. 

 
 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

306    Se propune respingerea 
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Legea bugetului de stat pe 2010 
 Anexa 3/24 

Ministerul  Transporturilor și 

Infrastructurii 

Se propune acordarea sumei de 400 
mii lei necesară  betonării  drumului 
comunal DC154A,Km0+000-14+291 
din Comuna Voineasa,  judeţul Olt. 

 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 

Senator PSD Dan Coman Șova 

 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

Este necesară alocarea urgentă a 
sumelor pentru realizarea lucrărilor 

menționate, pentru a permite 

desfășurarea normală a traficului și 

a intervențiilor în situații de 

urgență.  

 
 
 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului 

amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

307  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/24 

 
Se propune acordarea sumei de 1.000 
mii lei pentru asfaltarea drumurilor 

comunale din  localitatea Verguleasa,  
judeţul Olt. 

 
Este necesară alocarea urgentă a 
sumelor solicitate pentru realizarea 
lucrărilor de asfaltare a drumurilor 
comunale, aflate în prezent într-o 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
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Ministerul  Transporturilor și 

Infrastructurii 

 
 
 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 

Senator PSD Dan Coman Șova 

 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

stare avansată de degradare, ceea ce 

îngreunează traficul și împiedică 

accesul în situații de urgență.  

 
 
 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului 

Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

308  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/24 

Ministerul  Transporturilor și 

Infrastructurii 

 
Se propune acordarea sumei de 1.611 
mii lei pentru modernizarea DC 106 
Km 0+800-2+871 în comuna Văleni,  
judeţul Olt. 

 
 
 
 

 
Este necesară alocarea urgentă a 
sumelor solicitate pentru realizarea 
lucrărilor de asfaltare a drumurilor 
comunale, aflate în prezent într-o 
stare avansată de degradare, ceea ce 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 



 
 
Nr. 
crt. 
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Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 

Senator PSD Dan Coman Șova 

 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

îngreunează traficul și împiedică 

accesul în situații de urgență.  

 
 
 

 
Sursa de finanţare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

309  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/24 

Ministerul  Transporturilor și 

Infrastructurii 

 
Se propune acordarea sumei de 

11.000 mii  lei pentru modernizarea 
drumurilor comunale din  comuna 

Tia Mare, judeţul Olt. 
 
 
 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 

  
Este necesară alocarea urgentă a 
sumelor pentru modernizarea 
drumurilor comunale de pe raza 
comunei, întrucât, în prezent, 
acestea se află într-o stare avansată 
de degradare, ceea ce împiedică 

desfășurarea în bune condiții a 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
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Senator PSD Dan Coman Șova 

 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

traficului rutier și intervenția în 

situații de urgență. 

 
 

 
 
 
 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului 

finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

310  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/24 

Ministerul  Transporturilor și 

Infrastructurii 

 
Se propune acordarea sumei de 120 
mii  lei pentru amenajarea drumurilor 
comunale în comuna Strejeşti, 
judeţul Olt. 
 

 
 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 

  
Este necesară alocarea urgentă a 
sumelor pentru reabilitarea 
drumurilor comunale de pe raza 
comunei, întrucât, în prezent, 
acestea se află într-o stare avansată 
de degradare, ceea ce împiedică 

desfășurarea în bune condiții a 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de amenajare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
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Senator PSD Dan Coman Șova 

 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

traficului și intervenția în situații 

de urgență. 

 
 
 
 
 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului 

finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

311  
Legea bugetului de stat pe 2010/ 

Anexa 3/24 
Ministerul  Transporturilor şi 
Infrastructurii 
  

 
Se propune alocarea sumei de 

90 mii lei pentru pietruirea 
drumurilor din Redea, Redişoara şi 
Valea Soarelui din Judeţul Olt. 
 
 

Amendament propus de: 

Senatorul  PSD Ion Toma 

Senator PSD Dan Coman Şova 

Deputat PSD Valeriu Steriu 

Deputat PSD Doru Claudian 

 
Suma este necesară pentru a 

asigura traficul normal în comună 
şi accesul in situaţiile de urgenţă. 

  
 
 
 
 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de pietruire a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
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Frunzulică 

 

Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

312  
Legea bugetului de stat pe 2010/ 

Anexa 3/24 
Ministerul  Transporturilor și 
Infrastructurii 
  

 
Se propune alocarea sumei de 

431,443 mii lei pentru reabilitarea 
drumului comunal DC138, comuna 
Grădinile în Judeţul Olt. 
 
 

Amendament propus de: 

Senatorul  PSD Ion Toma 

Senator PSD Dan Coman Şova 

Deputat PSD Valeriu Steriu 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică  

 

 
 Datorită deteriorării şi lipsei de 
investiţii, drumul comunal 138 din 
Grădinile necesită lucrări urgente 
de reabilitare. 

 
 
 
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor . 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

313 Anexa 3/24/02, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 13 

Suma iniţială se suplimentează cu  
117 777 mii lei, cu destinaţia: 

VARIANTĂ OCOLIRE 
TIMIŞOARA NORD -LĂRGIRE 

LA 4 BENZI 
 
 

Autori: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Horia Cristian, Deputat PNL de 
Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
Traversarea municipiului Timişoara 
de către autovehiculele aflate în 
tranzit a creat probleme dintre cele 
mai mari cetăţenilor acestui oraş şi 
oraşului în sine. Execuţia şi darea 
în folosinţă a unui prim tronson de 
centură între Calea Aradului şi 
Calea Lugojului este extrem de 
benefică, însă se impune cu 
stringenţă realizarea unei variante 
ocolitoare complete a oraşului. 
Lărgirea la 4 benzi a porţiunii de 
centură existente în zona Nord a 
oraşului ar fi de mare interes şi 
eficienţă şi ar însemna încă un pas 
important spre atingerea 
dezideratului menţionat. 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă 

al Guvernului României 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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+ FEDR şi completările ulterioare. 
314 Anexa 3/24/02, Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii, 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 13 

Suma iniţială se suplimentează cu  
40 000 mii lei, cu destinaţia: 

VARIANTĂ DE OCOLIRE A 
LOCALITĂŢII BILED, JUD. 

TIMIŞ, PE DN 6  
 
 

Autori: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

 

Motivaţia amendamentului: 
Obiectivul propus spre finanţare 
face parte dintr-un proiect mai 
amplu, de fluidizare a traficului pe 
DN 6 Timişoara - Cenad, proiect 
extrem de raţional, care, cu costuri 
relativ mici, realizează mai multe 
deziderate de mare interes pentru 
timişoreni şi timişeni, în general, 
dar şi pentru orice alte persoane 
interesate de racordare rapidă din 
Timişoara, respectiv de pe ruta 
Timişoara - Cenad, la autostrada 
maghiară Szeged - Budapesta. 
Evident, acest proiect realizează 
implicit scoaterea traficului greu şi 
a celei mai mari părţi chiar din 
traficul uşor din localităţile de pe 
ruta Timişoara - Cenad. 
 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă 

al Guvernului României 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

315 Anexa 3/24/02, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 13 

Suma iniţială se suplimentează cu  
40 000 mii lei, cu destinaţia: 

VARIANTĂ DE OCOLIRE A 
LOCALITĂŢII LOVRIN, 

JUD. TIMIŞ, PE DN 6  
 
 

Autori: Nicolae Robu, Senator PNL 

Motivaţia amendamentului: 
Obiectivul propus spre finanţare 
face parte dintr-un proiect mai 
amplu, de fluidizare a traficului pe 
DN 6 Timişoara - Cenad, proiect 
extrem de raţional, care, cu costuri 
relativ mici, realizează mai multe 
deziderate de mare interes pentru 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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de Timiş 
 

timişoreni şi timişeni, în general, 
dar şi pentru orice alte persoane 
interesate de racordare rapidă din 
Timişoara, respectiv de pe ruta 
Timişoara - Cenad, la autostrada 
maghiară Szeged - Budapesta. 
Evident, acest proiect realizează 
implicit scoaterea traficului greu şi 
a celei mai mari părţi chiar din 
traficul uşor din localităţile de pe 
ruta Timişoara - Cenad. 
 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă 

al Guvernului României 

hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

316 Anexa 3/24/02, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 13 

Suma iniţială se suplimentează cu  
40 000 mii lei, cu destinaţia: 

VARIANTĂ DE OCOLIRE A 
LOCALITĂŢII ŞANDRA, 

 JUD. TIMIŞ, PE DN 6  
 
 

Autori: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

 

Motivaţia amendamentului: 
Obiectivul propus spre finanţare 
face parte dintr-un proiect mai 
amplu, de fluidizare a traficului pe 
DN 6 Timişoara - Cenad, proiect 
extrem de raţional, care, cu costuri 
relativ mici, realizează mai multe 
deziderate de mare interes pentru 
timişoreni şi timişeni, în general, 
dar şi pentru orice alte persoane 
interesate de racordare rapidă din 
Timişoara, respectiv de pe ruta 
Timişoara - Cenad, la autostrada 
maghiară Szeged - Budapesta. 
Evident, acest proiect realizează 
implicit scoaterea traficului greu şi 
a celei mai mari părţi chiar din 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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traficul uşor din localităţile de pe 
ruta Timişoara - Cenad. 
 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă 

al Guvernului României 

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

317 Anexa 3/24/02, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 13 

Suma iniţială se suplimentează cu  
30 000 mii lei, cu destinaţia: 

VARIANTĂ DE OCOLIRE A 
LOCALITĂŢII CENAD, 
 JUD. TIMIŞ, PE DN 6  

 
 

Autori: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

 

Motivaţia amendamentului: 
Obiectivul propus spre finanţare 
face parte dintr-un proiect mai 
amplu, de fluidizare a traficului pe 
DN 6 Timişoara - Cenad, proiect 
extrem de raţional, care, cu costuri 
relativ mici, realizează mai multe 
deziderate de mare interes pentru 
timişoreni şi timişeni, în general, 
dar şi pentru orice alte persoane 
interesate de racordare rapidă din 
Timişoara, respectiv de pe ruta 
Timişoara - Cenad, la autostrada 
maghiară Szeged - Budapesta. 
Evident, acest proiect realizează 
implicit scoaterea traficului greu şi 
a celei mai mari părţi chiar din 
traficul uşor din localităţile de pe 
ruta Timişoara - Cenad. 
 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă 

al Guvernului României 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

318 Anexa 3/24/02, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, 

Suma iniţială se suplimentează cu  4 
000 mii lei, cu destinaţia: 

Motivaţia amendamentului: 
Obiectivul propus spre finanţare 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 13 SPORIRE CAPACITATE DE 
CIRCULAŢIE 

PE DN 6 Km 564+700 - 567+000  
 
 

Autori: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

 

face parte dintr-un proiect mai 
amplu, de fluidizare a traficului pe 
DN 6 Timişoara - Cenad, proiect 
extrem de raţional, care, cu costuri 
relativ mici, realizează mai multe 
deziderate de mare interes pentru 
timişoreni şi timişeni, în general, 
dar şi pentru orice alte persoane 
interesate de racordare rapidă din 
Timişoara, respectiv de pe ruta 
Timişoara - Cenad, la autostrada 
maghiară Szeged - Budapesta. 
Evident, acest proiect realizează 
implicit scoaterea traficului greu şi 
a celei mai mari părţi chiar din 
traficul uşor din localităţile de pe 
ruta Timişoara - Cenad. 
 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă 

al Guvernului României 

dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

319 Anexa 3/24/02, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 13 

Suma iniţială se suplimentează cu  
20 000 mii lei, cu destinaţia: 

PASAJ DENIVELAT PESTE CF PE 
DN 6 

Km 564+718 LA TIMIŞOARA 
 
 

Autori: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

 

Motivaţia amendamentului: 
Obiectivul propus spre finanţare 
face parte dintr-un proiect mai 
amplu, de fluidizare a traficului pe 
DN 6 Timişoara - Cenad, proiect 
extrem de raţional, care, cu costuri 
relativ mici, realizează mai multe 
deziderate de mare interes pentru 
timişoreni şi timişeni, în general, 
dar şi pentru orice alte persoane 
interesate de racordare rapidă din 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 



 
 
Nr. 
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Timişoara, respectiv de pe ruta 
Timişoara - Cenad, la autostrada 
maghiară Szeged - Budapesta. 
Evident, acest proiect realizează 
implicit scoaterea traficului greu şi 
a celei mai mari părţi chiar din 
traficul uşor din localităţile de pe 
ruta Timişoara - Cenad. 
 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă 

al Guvernului României 

nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

320 Anexa 3/24/02, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 13 

Suma iniţială se suplimentează cu  
51 449 mii lei, cu destinaţia: 

VARIANTĂ OCOLITOARE A 
MUNICIPIULUI TIMIŞOARA 

DN 6 KM 549+076 - DN 69 KM 
6+430 

 
Autori: Nicolae Robu, Senator PNL 

de Timiş 
Horia Cristian, Deputat PNL de 

Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
Traversarea municipiului Timişoara 
de către autovehiculele aflate în 
tranzit a creat probleme dintre cele 
mai mari cetăţenilor acestui oraş şi 
oraşului în sine. Execuţia şi darea 
în folosinţă a unui prim tronson de 
centură între Calea Aradului şi 
Calea Lugojului este extrem de 
benefică, însă se impune cu 
stringenţă realizarea unei variante 
ocolitoare complete a oraşului.  
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă 

al Guvernului României 
+ JBIC 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 



 
 
Nr. 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

321 Anexa 3/24/02, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 13 

Suma iniţială se suplimentează cu  
68 274 mii lei, cu destinaţia: 

VARIANTĂ DE OCOLIRE A 
MUNICIPIULUI LUGOJ 

DN 6 Km 494+100 - DN 6 Km 
503+000 

 
Autori: Nicolae Robu, Senator PNL 

de Timiş 
 

Motivaţia amendamentului: 
Traversarea municipiului Lugoj de 
către autovehiculele aflate în tranzit 
pe drumul DN 6 a creat probleme 
dintre cele mai mari cetăţenilor 
acestui oraş şi oraşului în sine. Se 
impune cu stringenţă realizarea 
variantei ocolitoare propuse.  
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă 

al Guvernului României 
+ ISPA 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

322 Anexa 3/24/02, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 13 

Suma iniţială se suplimentează cu  1 
545 076 mii lei, cu destinaţia: 

AUTOSTRADA TIMIŞOARA - 
LUGOJ 

 
Autori: Nicolae Robu, Senator PNL 

de Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
Ruta Timişoara -Lugoj este extrem 
de încărcată cu trafic greu. 
Existenţa unei autostrăzi între 
aceste două oraşe este o necesitate 
demonstrată riguros, pe care nimeni 
nu o contestă, decizia politică de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Pentru sursa de finantare 
propusă sunt prevăzute fonduri 
bugetare în bugetu Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
pentru accesarea cărora este 
necesar întocmirea 
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 realizare a politică de realizare a 
acestei autostrăzi fiind deja luată şi 
preparativele tehnico-economice 
parcurse. 
 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de coeziune 

 

documentaţiilor necesare şi 
obţinerea avizului Autorităţii de 
management. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

323 Anexa 3/24/02, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 13 

Suma iniţială se suplimentează cu  2 
640 000 mii lei, cu destinaţia: 

AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA, 
SECTOR JUD. TIMIŞ 

 
Autori: Nicolae Robu, Senator PNL 

de Timiş 
 

Motivaţia amendamentului: 
Ruta Lugoj - Deva este extrem de 
încărcată cu trafic greu. Existenţa 
unei autostrăzi între aceste două 
oraşe este o necesitate demonstrată 
riguros, pe care nimeni nu o 
contestă, decizia politică de 
realizare a acestei autostrăzi fiind 
deja luată şi preparativele tehnico-
economice parcurse. 
 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de coeziune 

 

Se propune respingerea întrucât: 
- Pentru sursa de finantare 
propusă sunt prevăzute fonduri 
bugetare în bugetu Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
pentru accesarea cărora este 
necesar întocmirea 
documentaţiilor necesare şi 
obţinerea avizului Autorităţii de 
management. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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324 Anexa 3/24/02, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 13 

Suma iniţială se suplimentează cu  
242 840 mii lei, cu destinaţia: 

AUTOSTRADA ARAD - 
TIMIŞOARA, SECTOR JUD. 

TIMIŞ 
 

Autori: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

 

Motivaţia amendamentului: 
Ruta Arad - Timişoara este extrem 
de încărcată cu trafic greu. 
Existenţa unei autostrăzi între 
aceste două oraşe este o necesitate 
demonstrată riguros, pe care nimeni 
nu o contestă, decizia politică de 
realizare a acestei autostrăzi fiind 
deja luată şi preparativele tehnico-
economice parcurse. 
 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului + 

BEI 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

325 Anexa 3/24/02, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 13 

Suma iniţială se suplimentează cu  
108 744 mii lei, cu destinaţia: 

VARIANTĂ OCOLIRE 
TIMIŞOARA SUD 

 
 

Autori: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Horia Cristian, Deputat PNL de 
Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
Traversarea municipiului Timişoara 
de către autovehiculele aflate în 
tranzit a creat probleme dintre cele 
mai mari cetăţenilor acestui oraş şi 
oraşului în sine. Execuţia şi darea 
în folosinţă a unui prim tronson de 
centură între Calea Aradului şi 
Calea Lugojului este extrem de 
benefică, însă se impune cu 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 



 
 
Nr. 
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- 240 -

stringenţă realizarea unei variante 
ocolitoare complete a oraşului. Un 
al doilea pas faţă de cel făcut ar fi 
cel propus. 
 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă 

al Guvernului României 
+ FEDR 

privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

326 Anexa 3/24/02, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 13 

Suma iniţială se suplimentează cu  
76 129 mii lei, cu destinaţia: 

VARIANTĂ DE OCOLIRE ORAŞ 
SÂNNICOLAU MARE, 

JUD. TIMIŞ, PE DN 6 Km 617+050 
- 625+705 

 
 

Autori: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

 

Motivaţia amendamentului: 
Obiectivul propus spre finanţare 
face parte dintr-un proiect mai 
amplu, de fluidizare a traficului pe 
DN 6 Timişoara - Cenad, proiect 
extrem de raţional, care, cu costuri 
relativ mici, realizează mai multe 
deziderate de mare interes pentru 
timişoreni şi timişeni, în general, 
dar şi pentru orice alte persoane 
interesate de racordare rapidă din 
Timişoara, respectiv de pe ruta 
Timişoara - Cenad, la autostrada 
maghiară Szeged - Budapesta. 
Evident, acest proiect realizează 
implicit scoaterea traficului greu şi 
a celei mai mari părţi chiar din 
traficul uşor din localităţile de pe 
ruta Timişoara - Cenad. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 



 
 
Nr. 
crt. 
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Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă 

al Guvernului României 

Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

327 Anexa 3/24/02, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 13 

Suma iniţială se suplimentează cu  
40 000 mii lei, cu destinaţia: 

VARIANTĂ DE OCOLIRE A 
LOCALITĂŢII BECICHERECU 

MIC, JUD. TIMIŞ, PE DN 6  
 
 

Autori: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

 

Motivaţia amendamentului: 
Obiectivul propus spre finanţare 
face parte dintr-un proiect mai 
amplu, de fluidizare a traficului pe 
DN 6 Timişoara - Cenad, proiect 
extrem de raţional, care, cu costuri 
relativ mici, realizează mai multe 
deziderate de mare interes pentru 
timişoreni şi timişeni, în general, 
dar şi pentru orice alte persoane 
interesate de racordare rapidă din 
Timişoara, respectiv de pe ruta 
Timişoara - Cenad, la autostrada 
maghiară Szeged - Budapesta. 
Evident, acest proiect realizează 
implicit scoaterea traficului greu şi 
a celei mai mari părţi chiar din 
traficul uşor din localităţile de pe 
ruta Timişoara - Cenad. 
 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă 

al Guvernului României 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

328 Cap.5001/Ministerul 
Transporturilor/ titlul 
51/Transferuri între unităţi ale 
administraţiei 
publice/art.02/alin.28/Întreţinerea 

Se propune suplimentarea sumei de 
435.149 mii lei pentru întreţinerea 
infrastructurii rutiere cu suma de 1 
000 mii lei pentru reabilitare DN 
Cîineni – Perişani; 

DN 7D este o legătură vitală între 
Sibiu şi Curtea de Argeş, drumul 
judeţean fiind şi acum neasfaltat pe 
mari porţiuni; s-ar reda turismului o 
zonă de mare interes: Ţara Loviştei/ 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei Prezidenţiale au 
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infrastructurii rutiere  
Iniţiator: Emilian FRÂNCU, 
Senator PNL 

sursa de finanţare: diminuarea cu 
aceeaşi sumă a Bugetulului 
Administraţiei Prezidenţiale 

fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

329 Anexa  nr 3/24, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune finalizarea tronsonului de 
drum naţional, dealungul barajului de 
pe Crişul Alb de la Mihăileni (jud 
Huned.) DN 74 
 –DN 74 Brad – Abrud-Alba Iulia 
L = 4 km 
 

2 = viaducte 
 
Valoare 160.000 mii lei    

Autor: Avram Crăciun,  
             senator PSD 

- Pe acest tronson sunt 6 viaducte. 
- 4 sunt terminate 
- 1 pe jumătate  
- 1 neînceput 
Este un traseu foarte solicitat de 
cetăţenii , având în vedere că între 
oraşul Brad şi oraşul Abrud, cu 
deschidere spre Alba Iulia şi Cluj, 
este o circulaţie foarte mare. 
- Din punct de vedere turistic, 
economic, şi social,   
Pentru aceste importante 
considerente se impune 
modernizarea acestuia pe tot traseul 
drumului. 
Sursa: Programul guvernamental 
de reabilitare a drumurilor naţionale
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

330 MINISTERUL Se modifică Fişa Obiectivului / Centura ocolitoare mare a Se propune respingerea întrucât: 
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TRANSPORTURILOR SI 
INFRASTRUCTURII Anexa 3 / 24 
/ 29 
 
 

Proiectului Categoriei de Investiţii 
Modernizare DN 11 Braşov – Oneşti 
– Bacău km 4+900-56+137; Km 
60+100-125+100; km 132+500-
175+460 (Pagina 176, Anexa 3 / 24 / 
29), se completează proiectul cu 
centura ocolitoare a Oraşului Săcele. 
 
Pentru acest proiect de investiţii se 
alocă suma de 2.000 mii pentru I, 
2.000 mii pentru II, sursa de 
finanţare fiind banii alocaţi pentru 
Proiectul REABILITARE DN 2D 
FOCSANI - OJDULA KM 0+000- 
118+873, COD OBIECTIV 354 
Anexa nr. 3 / 24 / 29, pagina 32. 
 
 

Senator Titus Corlățean, PSD-PC 

municipiului Săcele are studiile de 
fezabilitate si proiectul tehnic 
realizat. Construcţia ei este 
necesară pentru încetarea circulaţiei 
autovehiculelor grele prin 
municipiul Săcele – fapt ce 
afectează structura de rezistenţă a 
locuinţelor.  
 
 

- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar în cursul anului, până 
la data de 31 octombrie, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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şi completările ulterioare. 
331 Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 

4.218 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei la obiectivul:  
„Asfaltare drum comunal DC 103 
Balda – Vişinelu (5,5 km)”  
din oraşul Sărmaşu, jud. Mureş  
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
‐  Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

332 Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
4.320 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Finanţarea acestor obiective de 
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„Pod de beton peste râul Gurghiu 
în localitatea Jabeniţa şi 
reabilitarea 1800 m drum de 
legătură peste podul nou realizat 
între localitatea Jabeniţa şi DJ 153 
C Reghin – Lăpuşna”  
din comuna Solovăstru, jud. Mureş  
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale.  
Investiţie începută în anul 2009 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

investiţii se poate realizara din 
sume defalcate din TVA 
repartizate bugetelor locale, 
conform prevederilor O.G. 
nr.7/2006 privind instituirea  
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural. 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

333 Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
1.000 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Drum comunal DC 5 A”  
din comuna Ideciu de Jos, jud. Mureş 
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
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Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
‐  Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

334 Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 170 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
„Drum comunal DC 5”  
din comuna Ideciu de Jos, jud. Mureş 
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale.  
Investiţie începută în anul 2009 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
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‐  Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

335 Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
1.551 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Reabilitare DC 96 Cheţani – 
Grindeni 4, 5 km”  
din comuna Cheţani, jud. Mureş  
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
‐  Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

336 Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 952 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Reabilitare DS 229 1,2 km”  
din comuna Cheţani, jud. Mureş  
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
‐  Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

337 Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
8.661 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Proiect modernizare drumuri 
comunale 8,3 km”  
din comuna Miheşu de Câmpiei, jud. 
Mureş  
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
‐  Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

338 Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
1.200 mii lei reprezentând realizarea 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
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investiţiei noi la obiectivul:  
„Construcţia poduri pe DC 136 şi 
pârâu comunal”  
din comuna Mădăraş, jud. Mureş  
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

1.Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
 

339 Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
1.250 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Modernizare DC 136”  
din comuna Mădăraş, jud. Mureş  
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
‐  Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau  neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

340 Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 920 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
„Modernizare drumuri comunale 
DC 39, DC 13 Corunca – Bozeni”  
din comuna Corunca, jud. Mureş  
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2008 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
‐  Potrivit  art.30  din  Legea 
nr.500/2002  privind  finanțele 
publice,  Fondul  de  rezervă  la 
dispoziția  Guvernului  se 
repartizează  unor  ordonatori 
principali  de  credite  pe  bază  de 
Hotărâre  a  Guvernului,  pentru 
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finanțarea  unor  cheltuieli  urgente 
sau neprevăzute apărute  în  timpul 
exercițiului bugetar 

341 Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
1.120 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Asfaltarea străzii Bisericii din 
localitatea Crăieşti”  
din comuna Crăieşti, jud. Mureş  
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
‐  Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

342 Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de Susţinerea financiară din partea Se propune respingerea 
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1.350 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Asfaltarea DC 150 Milăşel”  
din comuna Crăieşti, jud. Mureş  
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
‐  Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

343 Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
51.970 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi la 
obiectivul:  
„Reabilitare - modernizare drum 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
- nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli 
din bugetul MTI 
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judeţean DJ 135 Măgherani 
Sărăţeni”  
din, jud. Mureş  
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

comunităţii locale 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

 -Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
- aceste cheltueli sunt 
finantate dinbugetul 
autoritătilor publice locale 
 

344 Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
23.090 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi la 
obiectivul:  
„Reabilitare - modernizare sistem 
rutier pe drum judeţean  DJ 142 C 
limită judeţ Sibiu până la 
Coroisânmartin”  
din jud. Mureş  
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
- nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli 
din bugetul MTI 
 -Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
- aceste cheltueli sunt 
finantate dinbugetul 
autoritătilor publice locale 
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345 Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 200 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„ Reabilitare - modernizare sistem 
rutier pe drum judeţean  DJ 136 C 
Sângeorgiu de Pădure . Bezid şi DJ 
136 A Bezidul Nou – limită jud. 
Harghita ”  
din, jud. Mureş  
Initiator: 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
- nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli 
din bugetul MTI 
 -Fondul de rezervă bugatară 
la dispoziţia Guvernului, este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe baza 
de hotărâri ale Guvernului 
- aceste cheltueli sunt 
finantate dinbugetul 
autoritătilor publice locale 
 

346 Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii 
6801 
“asigurari si asistenta sociala” 

- majorare de la 276 milioane lei la 
492 milioane lei pentru judetul 
Botosani 
 
Senator Gheorghe Marcu     PSD 
Deputat Andrei Dolineaschi PSD 
Deputat Costica Macaleti     PSD 

-276 milioane lei reprezinta doar 
restanta pe 2009 
- - sume defalcate din TVA la 
nivelul commune- lor, oraselor si 
municipiilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
Sumele pentru plata deconturilor 
aferente biletelor speciale de 
călătorie gratuită sunt prevăzute 
în bugetul Ministerului 
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Transporturilor şi Infrastructurii 
la cap.68.01 „Asigurări şi 
asistenţă socială” în sumă 
globală, repartizarea acesteia 
către agenţii economici 
transportatori realizându-se 
efectiv de către această instituţie. 
Prevederea acestor acestor sume 
în bugetul propriu al 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii este o obligaţie 
care îi revine în exclusivitate 
acestuia. 

347 Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii 
6801 
“asigurari si asistenta sociala” 

- alocarea sumei de 500.000 lei catre 
Consiliul local Baluseni 
 
Senator Gheorghe Marcu     PSD 
Deputat Andrei Dolineaschi PSD 
Deputat Costica Macaleti     PSD 

- finalizare camin cultural comuna 
Baluseni – investitie in derulare 
 
- sume defalcate din TVA la nivelul 
commune- lor, oraselor si 
municipiilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
Sumele pentru plata deconturilor 
aferente biletelor speciale de 
călătorie gratuită sunt prevăzute 
în bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
la cap.68.01 „Asigurări şi 
asistenţă socială” în sumă 
globală, repartizarea acesteia 
către agenţii economici 
transportatori realizându-se 
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efectiv de către această instituţie. 
Prevederea acestor acestor sume 
în bugetul propriu al 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii este o obligaţie 
care îi revine în exclusivitate 
acestuia. 

348 Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii 
6801 
“asigurari si asistenta sociala” 

- majorare de la 276 milioane lei la 
492 milioane lei pentru judetul 
Botosani 

-276 milioane lei reprezinta doar 
restanta pe 2009 
-  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
Sumele pentru plata deconturilor 
aferente biletelor speciale de 
călătorie gratuită sunt prevăzute 
în bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
la cap.68.01 „Asigurări şi 
asistenţă socială” în sumă 
globală, repartizarea acesteia 
către agenţii economici 
transportatori realizându-se 
efectiv de către această instituţie. 
Prevederea acestor acestor sume 
în bugetul propriu al 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii este o obligaţie 
care îi revine în exclusivitate 
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acestuia. 
349 Ministerul Transporturilor si 

Infrastructurii 
6801 
“asigurari si asistenta sociala” 

- alocarea sumei de 500.000 lei catre 
Consiliul local Baluseni 

- finalizare camin cultural comuna 
Baluseni – investitie in derulare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
Sumele pentru plata deconturilor 
aferente biletelor speciale de 
călătorie gratuită sunt prevăzute 
în bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
la cap.68.01 „Asigurări şi 
asistenţă socială” în sumă 
globală, repartizarea acesteia 
către agenţii economici 
transportatori realizându-se 
efectiv de către această instituţie. 
Prevederea acestor acestor sume 
în bugetul propriu al 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii este o obligaţie 
care îi revine în exclusivitate 
acestuia. 

350 Anexa nr. 3/24 
……………. 
Judeţul Bacău 

365.400 mii lei pentru“Varianta 
ocolitoare a orasului Bacau” 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
 Deputat:Iulian Iancu –PSD 
 Deputat: Gheorghe Antochi -PSD 

Se solicita introducerea in Lista 
de investitii a Companiei 
Nationale de Autostrazi si 
Drumuri Nationale din cadrul 
Ministerului Transporturilor si 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
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 Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD 
 Senator:Elena Mitrea -PSD 
 

Infrastructurii a obiectivului 
“Varianta ocolitoare a orasului 
Bacau”, ai carui indicatori 
tehnico – economici au fost 
aprobati prin HG 1638/2004 si 
asigurarea  finantarii pentru 
primul an de executie . 

nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

351 Anexa3/24/28 
Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii 

Alocarea sumei de 170 mii lei 
necesara demararii lucrarilor de 
reparatii a podului de peste raul 
Bistrita situate pe DN-15, Km 358-
362 localitatea Garleni - 
Bacau.Mentionez ca pentru acest 
obiectiv exista studiu de fezabilitate 
din anul 2005 si a fost introdus in 
diverse programe care nu au fost 
finalizate.  
Autor, Senator PSD   Elena 
Mitrea 
 

Podul este vechi si afectat de 
inundatii cu degradari majore in 
structura sa care pun in pericol 
siguranta circulatiei si a sa insasi. 
Cu toate acestea nu au fost 
efectuate  niciodata lucrari de 
reparatii.   
Traficul este ingreunat in zona, cu 
resrictii de circulatie,deviatii de 
traseu si costuri suplimentare 
pentru agentii economici.Se solicita 
cu insistent aprobarea acestui 
amendament avand in vedere 
politica la nivel national  de investii 
in ainfrastructura. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

352 Anexa nr. 3/24/02 pag. 9 
Cap. 8401 
Titlu 55 
Art. 01 

Reabilitare, modernizare DN 24 (4 
benzi) Crasna – Vaslui – Iaşi, 95 km 
 
 

Motivare: 
Zona Bârlad – Crasna – Vaslui – 
Iaşi este o zonă izolată, ca urmare 
nu este atractivă pentru investiţii, 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
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Valoare: 314.045 mii lei 
  
Autori:  
senator PSD+PC SILISTRU DOINA 
deputat PSD+PC CRISTEA 
VICTOR 

deşi sunt terenuri şi forţă de muncă. 
Zona fiind graniţa de Est a U.E, 
reabilitarea şi modernizarea ar 
contribui la deschiderea de 
investiţii interne şi externe, la 
reducerea decalajului economic şi 
social faţă de celelalte zone ale ţării 
şi, deci, a decalajului României faţă 
de ţările dezvoltate din U.E. 
Totodată ar creşte fluidizarea 
circulaţiei rutiere spre Vama Albiţa, 
Ungheni, Siret. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Transportului 
şi Infrastructurii.  

Ministerului Transportului şi 
Infrastructurii au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

353 Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa 3/24 

Se alocă suma de  
155 000 000 lei pentru realizarea 
drumului de centură a municipiului 
Salonta, Judeţul Bihor. 
 
Autori: 
Pető Csilla Maria,                                 
Lakatos Péter,  
Erdei D. István,  -deputaţi  UDMR 

Traficul de tranzit pe DN76, 
implicit al camioanelor de mare 
tonaj, se desfăşoară zilnic prin 
centrul municipiului Salonta - o 
problemă ce afectează serios 
siguranţa cetăţenilor acestui oraş, 
confortul fonic şi ridică nivelul de 
poluare.  
Finanţarea se poate face din 
împrumuturile externe sau din 
fondurile destinate investiţiilor din 
bugetul ministerului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Transportului şi 
Infrastructurii au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

354 Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa 3/24 

Se alocă suma de  
11.000 mii lei pentru reabilitarea şi 
extinderea Aeroportului Internaţional 
Cluj Napoca, judeţul Cluj 
 
Autori: 
Máté András Levente,                           
Lakatos Péter,  
Erdei D. István,  -deputaţi  UDMR 

 
Aeroportului Internaţional Cluj 
Napoca, judeţul Cluj necesită 
lucrări de reabilitare şi extindere. 
 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Aeroportul Cluj este aeroport 
de inters local, iar lucrările 
pentru reabilitarea şi extinderea 
acestuia se finanţează din 
bugetul autorităţilor publice 
locale.    
. Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

355 Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa 3/24 

Se alocă suma de  
11.000 mii lei pentru reabilitarea şi 
extinderea Aeroportului Internaţional 
Cluj Napoca, judeţul Cluj 
 
Autori: 
Máté András Levente,                           
Lakatos Péter,  
Erdei D. István,  -deputaţi  UDMR 

 
Aeroportului Internaţional Cluj 
Napoca, judeţul Cluj necesită 
lucrări de reabilitare şi extindere. 
 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Aeroportul Cluj este aeroport 
de inters local, iar lucrările 
pentru reabilitarea şi extinderea 
acestuia se finanţează din 
bugetul autorităţilor publice 
locale.    
. Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
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principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

356 Ministerul Transporturilor si 
infrastructurii 
 
Anexa nr. 3/24/01 
 
Capitolul 6800-Asigurari si 
asistenta sociala 
 

Se propune majorarea sumei de la 
277.694 mii lei la 522.800 mii lei. 
 
AUTORI: 
Dep. Aurelia Vasile 

Dep. Dumitru Chiriță 

Grup PSD+PC 

Motivare:  
Majorarea sumei este necesară 
pentru acoperirea cheltuielilor 
decontate transportatorilor pentru 
călătoriile gratuite/reduse ale 
pensionarilor. 
 

Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
-Sumele pentru plata 
deconturilor aferente biletelor 
speciale de călătorie gratuită 
sunt prevăzute în bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii la cap.68.01 
„Asigurări şi asistenţă socială” 
în sumă globală, repartizarea 
acesteia către agenţii economici 
transportatori realizându-se 
efectiv de către această instituţie. 
Prevederea acestor acestor sume 
în bugetul propriu al 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii este o obligaţie 
care îi revine în exclusivitate 
acestuia. 
. Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în timpul exerciţiului bugetar 
357 MINISTERUL 

TRANSPORTURILOR SI 
INFRASTRUCTURII, Anexa nr 
3/24/02, Cap 8401 Transporturi, 
Grupa/titlu 51, TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE, art 2 alin 13, 
Dezvoltarea infrastructurii rutiere 

Se propune alocarea a  2.000.000 mii 
lei pentru continuarea lucrărilor de 
execuţie la Autostrada Transilvania  
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

358 MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR SI 
INFRASTRUCTURII, Anexa nr 
3/24/29, Cap 8401 Transporturi 

Se propune alocarea sumei de 84 000 
mii lei pentru construcţia unei piste 
pentru aeroportul internaţional Cluj 
Napoca 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Aeroportul Cluj este aeroport 
de inters local, iar lucrările 
pentru construcţia pistei se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor publice locale.    
. Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 264 -

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

359 Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa 3/24/02 

Suplimentare cu suma de 1000 
mii lei a bugetului Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
obiectiv construirea unui pod 
peste râul Târnava Mică în 
localitatea Târnăveni , jud. Mureş 
 
Autor : Senator PD-L Başa Petru 
 

Acest pod este necesar pentru 
fluidizarea si tranzitarea 
oraşului. În prezent acest lucru 
se efectuează pe un pod care 
numai face traficului si care 
blochează circulaţia arterelor 
Mediaş-Iernuţ, Târgu Mureş- 
Alba –Iulia . 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Finanţarea acestor obiective de 
investiţii se poate realizara din 
sume defalcate din TVA 
repartizate bugetelor locale, 
conform prevederilor O.G. 
nr.7/2006 privind instituirea  
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural. 
 

360 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Modernizare străzi oraşul 
Babadag-Jud.Tulcea 
Sursa de finanţare : 700 mii ron. 
Iniţiator : Horia Teodorescu – 
deputat 
Grup parlamentar PSD+PC 

Străzile oraşului Babadag – 
Jud.Tulcea au fost distruse în 
decursul anilor de ploile 
torenţiale şi au devenit 
impracticabile. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
-Din bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu se finanteaza lucrarile de 
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modernizare a strazilor din 
orase. Aceste obiective se 
finanteaza din bugetul  
autoritatilor publice locale. 
 

361 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Anexa 3/15/02 
Acordarea sumei de 80 de mii 
pentru construcţia podului peste 
râul Milcov, com. Reghiu, judeţ 
Vrancea 
Autor : Senator PDL Plăcintă 
Sorina 

Necesitatea continuării lucrărilor 
construcţie ale podului 
Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
- Finanţarea acestor lucrări se 
poate realizara din sume 
defalcate din TVA repartizate 
bugetelor locale, conform 
prevederilor O.G. nr.7/2006 
privind instituirea  Programului 
de dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din spaţiul 
rural.  
 

362 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Anexa 3/15/02 
Acordarea sumei de 50 de mii 
Ron pentru finalizarea 
construcţiei podului peste râul 
Valea Caselor, com.Păuneşti, 
Jud. Vrancea. 
Autor : Senator PDL Plăcintă 
Sorina 

Necesitatea începerii lucrărilor 
de construcţie ale căminului 
cultural 
Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
- Finanţarea acestor lucrări se 
poate realizara din sume 
defalcate din TVA repartizate 
bugetelor locale, conform 
prevederilor O.G. nr.7/2006 
privind instituirea  Programului 
de dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din spaţiul 
rural.  
 

363 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Anexa 3/15/02 
Acordarea sumei de 30 de mii 
Ron pentru continuarea lucrărilor 
de construcţie podul peste Râul 

Necesitatea continuării lucrărilor 
constructie ale podului 
Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 

 Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
- nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor cheltuieli 
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Milcov, zona Priveghi, 
com.Mera,Jud. Vrancea. 
Autor : Senator PDL Plăcintă 
Sorina 

Regionale şi Locuinţei din bugetul MTI 
 - aceste cheltueli sunt finantate 
dinbugetul autoritătilor publice 
locale 
-sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere  avand in vedere 
ca bugetul MDRT este 
dimensionat potrivit sarcinilor şi 
atributiilor acestuia.  
 
 

364 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Anexa 3/15/02 
Acordarea sumei de 65 de mii 
Ron pentru  asfaltarea drumului 
comunal 142, com. 
Campineanca,Jud. Vrancea. 
Autor : Senator PDL Plăcintă 
Sorina 

Necesitatea continuării 
proiectului deja început de 
asfaltare a drumului comunal 
142. 
Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
 

365 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Acordarea sumei de 80 de mii 
Ron pentru  asfaltarea drumului 

Necesitatea continuării 
proiectului deja început de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
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comunal 158, Dragosloveni Schit 
Manastirea Rece, com 
Dumbrăveni ,Jud. Vrancea. 
Autor : Senator PDL Plăcintă 
Sorina 

asfaltare a drumului comunal 
158. 
Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii 

1. Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
 

366 Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Acordarea sumei de 80 de mii 
Ron pentru  modernizarea 
drumului comunal 178, Bahnele – 
Poiana Stoichii, 
Com.Vintileasca,Jud. Vrancea. 
Autor : Senator PDL Plăcintă 
Sorina 

Necesitatea continuării 
investiţiei deja începute de 
asfaltare a drumului comunal 
178. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de modernizare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
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Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
 

367 Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 
8401/40/14 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii cu suma de 
500.000 mii lei pentru reparaţii 
capitale, întreţinere şi reparaţii 
curente a infrastructurii feroviare 
Senator PSD+PC ARCAŞ 
VIOREL 
Senator PSD+PC BOTA MARIUS
Senator PSD+PC MARCU 
GHEORGHE 
Senator PSD+PC MARDARE 
CATALIN 

Suplimentarea cu această sumă 
este strict necesară dat fiind 
situaţia dezastruoasă a 
infrastructurii feroviare.  
Subfinanţarea care a marcat 
acest sector în ultimii ani a dus 
la situaţia critică din acest 
moment: numarul crescut al 
accidentelor feroviare , 
întarzierea cu sute de minute a 
trenurilor, prăbusirea podurilor şi 
podetelor. Astfel, 21% din poduri 
si podeţe se află în afara duratei 
de viată, 41% din totalul liniilor 
de cale ferată, 62% a podurilor 
şi 39% a tunelelor se apropie de 
scadenţa duratei de funcţionare. 
Faţă de 1989 cand au fost 
refracţionaţi 683 de km , faţă de 
1999 când au fost refracţionaţi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Potrivit prevederilor art.22 din 
OUG nr.12/1998, republicată, 
privind transportul pe căile 
ferate române şi reorganizarea 
SNCFR, întreţinerea 
infrastructurii feroviare se 
asigură din veniturile proprii ale 
companiei care administrează 
infrastructura feroviară. 
- Potrivit prevederilor Legii nr. 
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197 km în 2007 au fost 
refracţionaţi doar 3 km , iar de 
atunci nici unul. 
Toate acestea duc la o 
multitudinede restricţii a 
vitezelor de rulare , implicit la 
creşterea nefiresc de mare a 
timpilor de transport şi la lipsa 
de atractivitate şi eficienţă a 
transporturilor pe calea ferată. 
Aceasta în condiţiile în care 
transportul feroviar este :  
- cel mai eficient mijloc de 

transport pentru marfă, prin 
cuantum mic de energie 
consumată/tonă/km 
transportat ; 

- este mijlocul de transport cel 
mai ecologic ;  

- costurile de intretinere, 
dezvoltare si modernizare a 
infrastructurii ferovare, la 
nivel macroeconomic sunt 
foarte reduse, datorită 
faptului că întregul lanţ 
industrial furnizor al 
componentelor necesare 
transportului feroviar există 
în industria românească şi 
este bine dezvoltat şi 
competitiv pe plan 
european. 

Cu o tradiţie de 150 de ani, 

500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
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dezvoltat la peste 20.000 km de 
linii şi peste 1000 de staţii de 
cale ferată, transportul feroviar 
se află acum la un pas de 
dispariţie. 
În plus, CNCF CFR SA se află 
în stare nedeclarată de faliment, 
în condiţiile în care datoriile la 
bugetul de stat şi la bugetul de 
asigurări sociale sunt de 
aproximativ 1 miliard de lei, iar 
facturile neachitate la energie 
depăşesc 800 milioane lei, fără 
penalităţi, fără să mai punem la 
socoteală facturile şi obligaţiile 
faţă de terţi. 
Mai mult, potrivit adresei nr.298 
din 24.01.2007 a Consiliului 
Concurenţei, acest sprijin 
financiar din partea statului nu 
este considerat ajutor de stat. 
Sursa :  

368 Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii  
Anexa 3/24 

Se alocă suma de 11.000 lei 
pentru reabilitarea şi extinderea 
Aeroportului Internaţional Cluj 
Napoca, judeţul Cluj 
Autori: 
Mate Andras  Levente, 
Lakatos Peter, 
Erdei D. Istvan – deputaţi UDMR 

Aeroportul Internaţional Cluj 
Napoca,necesită lucrări de 
reabilitare şi extindere 
 
 
Sursa Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Aeroportul Cluj este aeroport 
de inters local, iar lucrările 
pentru reabilitarea şi extinderea 
acestuia se finanţează din 
bugetul autorităţilor publice 
locale.    
. Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 271 -

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

369 Anexa nr.3/24/02 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Oraş Făget-modernizarea drumurilor, 
şanţurilor, podeţe şi trotuare în Făget 
şi localităţile aparţinătoare: 
Temereşti, Băteşti, Brăneşti, 
Jupâneşti, Bichigi, Povergina, Bunea 
Mare, Colonia Mică, Beghei, Cap. 
8401  / titlul 6 / grupa 51 / articol 02 
/ alin. 13. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: deputat PSD Dorel Covaci 

Modernizarea infrastructurii rutiere 
şi rezolvarea scurgerii apelor 
pluviale, eliminare inundaţii 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

370. Anexa nr.3/24/02 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Oraş Buziaş - modernizări străzi – 
asfaltare (borduri) şi modernizări alei 
pietonale, parc – trotuare, Cap. 8401  
/ titlul 6 / grupa 51 / articol 02 / alin. 
13. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: deputat PSD Dorel Covaci 

Modernizarea infrastructurii rutiere 
şi rezolvarea scurgerii apelor 
pluviale, eliminare inundaţii 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

371. Anexa nr.3/24/02 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Oraş Făget- centură de ocolire a 
oraşului Făget; Cap. 8401 / titlul 6 / 
grupa 51 / articol 02 / alin. 13. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: deputat PSD Dorel Covaci 

Devierea traficului greu, pericol de 
dărâmare a caselor de locuit vechi 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

372. Anexa nr.3/24/02 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Oraş Buziaş - modernizări străzi – 
asfaltare (borduri) şi modernizări alei 
pietonale, parc – trotuare, Cap. 8401  
/ titlul 6 / grupa 51 / articol 02 / alin. 
13. 
 
Sursa de finanţare:  
 

Modernizarea infrastructurii rutiere 
şi rezolvarea scurgerii apelor 
pluviale, eliminare inundaţii 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
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Autori: deputat PSD Dorel Covaci prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

373 Anexa 3/24/02 – Ministerul  
Transporturilor şi Infrastructurii - 
Capitol 8401 
Transporturi 
 

Se propune alocarea sumei de 700 
mii RON din suma prevăzută pentru 
proiectul de investitii “Ocolitoarea 
Municipiului Codlea”, jud. Braşov. 
 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Se propune realizarea studiilor 
premergatoare, proiectului tehnic, a 
procedurilor juridice (exproprieri) 
pentru realizarea ocolitorii 
Municipilui Codlea, situat pe DN 1. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

374. Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa3/24/07, Cap 8406 – 
subcapitol 01, paragraf 01 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută în bugetul ministerului pt 
reabilitare DN 73, DN 73 c, DN 73 
d, judeţul Argeş a sumei de 50.000 
mii lei. 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
judeţul Argeş. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

375. Ministerul Transpoturilor 
Anexa 3/24/02  
Cap 84.01 Transporturi 

Se propune alocarea sumei de 50.000 
mii lei pentru obiectivul de investitii 
„Drum National expres Galati - 
Braila” 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Numarul tot mai mare de 
autoturisme si traficul din ce in ce 
mai aglomerat fac greoaie 
deplasarea intre cele doua centre 
administrative, motiv pentru care 
este necesar extinderea si 
modernizarea drumului existent 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

376. Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa nr. 3/24/01  
Capitolul 6800 – Asigurări şi 
asistenţă socială 
 

Se propune majorarea sumei de la 
277.694 mii lei la 517.872 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 

Majorarea sumei este necesară 
pentru a acoperi cheltuielile care se 
decontează transportatorilor pentru 
călătoriile gratuite ori reduse ale 
pensionarilor. 
În anul 2009 au fost decontate doar 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
-Sumele pentru plata 
deconturilor aferente biletelor 
speciale de călătorie gratuită 
sunt prevăzute în bugetul 
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Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 

Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL

cheltuielile pe 4 luni. 
Suma propusă este aceeaşi cu cea 
prevăzută în bugetul ministerului 
pentru anul 2008. 
 

Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii la cap.68.01 
„Asigurări şi asistenţă socială” 
în sumă globală, repartizarea 
acesteia către agenţii economici 
transportatori realizându-se 
efectiv de către această instituţie. 
Prevederea acestor acestor sume 
în bugetul propriu al 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii este o obligaţie 
care îi revine în exclusivitate 
acestuia. 
- Potrivit art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

377. Anexa 3/24/07 
Ministerul Trasporturilor şi 
Infrastructurii 
Capitol 8406 –Transporturi 
Subcapitol 01, Paragraf 01 

Se propune alocarea sumei   8 000 
mii lei pentru reabilitare DN 15 pe 
raza municipiului Topliţa, asfaltare 
pe o lungime de 8,6 km. 
 
Bugetul Ministerului Trasporturilor 
şi Infrastructurii pe anul 2010 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
rutiere în municipiul Topliţa 
 
Sursa de finanţare: 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Trasporturilor şi 
Infrastructurii au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

378. Anexa 3/24/07 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Capitol 8406 – Transporturi, 
Subcapitol  01, Paragraf 01 
 

Se propune alocarea sumei de 4101 
mii RON pentru construcţie pod 
peste Valea Mitii din judeţul Sălaj. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

379. Anexa 3/24/07 Se propune alocarea sumei de 773 Această sumă este necesară pentru Se propune respingerea întrucât: 
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Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Capitol 8406 – Transporturi, 
Subcapitol  01, Paragraf 01 

mii RON pentru construcţie pod 
peste Valea Sarmas din judeţul Sălaj. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
 
 

- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

380. Anexa 3/24/07 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Capitol 8406 – Transporturi, 
Subcapitol  01, Paragraf 01 

Se propune alocarea sumei de 1579 
mii RON pentru construcţie pod 
peste santul de garda D-va Nord din 
judeţul Sălaj. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
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Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

381. Anexa 3/24/07 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Capitol 8406 – Transporturi, 
Subcapitol  01, Paragraf 01 

Se propune alocarea sumei de 1147 
mii RON pentru construcţie poduri 
peste Valea Agrijului şi Pârâul 
Lupuleţ în satele Buciumi şi Bodia, 
comuna Buciumi, judeţul Sălaj. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

382. Anexa 3/24/07 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Capitol 8406 – Transporturi, 
Subcapitol  01, Paragraf 01 

Se propune alocarea sumei de 2293 
mii RON pentru construcţie pasarela 
pietonală cu posibilitate auto de 1,5 
tone peste râul Someş, comuna 
Ileanda, judeţul Sălaj. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

383. Anexa 3/24/07 
Ministerul Trasporturilor şi 
Infrastructurii 
Capitol 8406 –Transporturi 
Subcapitol 01, Paragraf 01 

Se propune alocarea sumei   8 000 
mii lei pentru reabilitare DN 15 pe 
raza municipiului Topliţa, asfaltare 
pe o lungime de 8,6 km. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Trasporturilor 
şi Infrastructurii pe anul 2010 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
rutiere în municipiul Topliţa 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Trasporturilor şi 
Infrastructurii au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
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Autor: deputat PNL, Diana Tuşa  
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

sa în domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

384. Anexa 3/24/07 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Capitol 8406 – Transporturi, 
Subcapitol  01, Paragraf 01 
 

Se propune alocarea sumei de 4101 
mii RON pentru construcţie pod 
peste Valea Mitii din judeţul Sălaj. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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şi completările ulterioare. 
385. Anexa 3/24/07 

Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Capitol 8406 – Transporturi, 
Subcapitol  01, Paragraf 01 

Se propune alocarea sumei de 773 
mii RON pentru construcţie pod 
peste Valea Sarmas din judeţul Sălaj. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

386. Anexa 3/24/07 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Capitol 8406 – Transporturi, 
Subcapitol  01, Paragraf 01 

Se propune alocarea sumei de 1579 
mii RON pentru construcţie pod 
peste santul de garda D-va Nord din 
judeţul Sălaj. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
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Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

387. Anexa 3/24/07 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Capitol 8406 – Transporturi, 
Subcapitol  01, Paragraf 01 

Se propune alocarea sumei de 1147 
mii RON pentru construcţie poduri 
peste Valea Agrijului şi Pârâul 
Lupuleţ în satele Buciumi şi Bodia, 
comuna Buciumi, judeţul Sălaj. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

388. Anexa 3/24/07 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Capitol 8406 – Transporturi, 
Subcapitol  01, Paragraf 01 

Se propune alocarea sumei de 2293 
mii RON pentru construcţie pasarela 
pietonală cu posibilitate auto de 1,5 
tone peste râul Someş, comuna 
Ileanda, judeţul Sălaj. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

389. Anexa nr. 3 / 24 / 29 - Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 
COD OBIECTIV 387 - Magistrala 
V - Metrou,  Etapa I-A Drumul 
Taberei  - Universitate 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 6.656   mii lei,  a bugetului 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii - Anexa nr. 3 / 24 / 29 
COD OBIECTIV 387 - Magistrala V 
- Metrou,  Etapa I-A Drumul Taberei  

Metroul in Drumul Taberei este o 
necesitate cu atat mai presanta cu 
cat trece timpul si traficul devine 
tot mai anevoios. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
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- Universitate 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului dezvoltarii regionale si 
Turismului.  
Capitolul 8701 Promovarea 
potentialului turistic promovare a 
vanzarilor la nivel national si 
regional 
 
Autori 
Deputat PNL Cornel PIEPTEA 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

390. Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Pozitia 26 Maramures 
Se propune alocarea sumei  de 200 
.000 mii lei pentru executia 
tronsonului de Drum expres Baia 
Mare–Petea cu centura ocolitoare a 
municipiului baia Mare – 7.5 km 
pana in localitatea Ardusat 
 
Sursa de finantare: 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL  
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 

Conexiune in localitatea Vaja, 
Ungaria cu autostrada M3; 
rezolvarea centurii municipiilor 
baia Mare si Satu Mare si 
dezvoltarea economica a zonei. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

391. Anexa nr.3/24/29 Ministerul FIŞA  Se propune respingerea întrucât: 
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Transporturilor şi Infrastructurii OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
Drumuri locale, comuna Balta 
Doamnei, Judeţul Prahova - 
modernizare  
 
Suma alocată: 1500 mii lei 
 
Sursa de finantare: Prin introducere 
în suma globală prevăzută pentru 
2010 la Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
AUTOR: DEPUTAT ADRIAN 
NASTASE 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
Construcţie două blocuri ANL pentru 
tineri – 64 apt, oraşul Mizil, Judeţul 
Prahova (valoare investiţie- 1200mii 
lei, necesar co-finanţare – 2% din 
valoare investiţie )  
 
Suma alocată: 24 mii lei 
 
Sursa de finantare: Prin introducere 
în suma globală prevăzută pentru 
2010 la Ministerul Transporturilor şi 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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Infrastructurii 
 
AUTOR: DEPUTAT ADRIAN 
NASTASE 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC  
 

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

392. Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii cu suma de 632.870 
mii lei, la anexa 3/24/29-Fisa 
obiectivului de investitii Autostrada 
Brasov-Cluj-Bors, cod obiectiv 415. 
 
Sursa de finanţare: 
Redistribuirea fondurilor din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii alocate obiectivelor 
347, 825,354,379,424,391 de urgenta 
relativ redusa comparativ cu 
programul constructiei de autostrazi, 
a caror realizare poate fi amanata, 
total sau partial, pentru anii ulteriori, 
precum si fondurilor alocate 
obiectivelor 419, 420, 409, 383 
pentru care alocarea bugetara 
propusa este nejustificat de mare, 
comparativ cu posibilitatile de 
realizare/necesitatile pentru anul 
2010. 
 
Autor: Deputat PNL Relu Fenechiu  
Grupurile parlamentare reunite ale 

Suplimentarea bugetului proiectului 
Autostrazii Brasov-Cluj- Bors 
reprezinta doar un minim strict 
necesar pentru continuarea acestui 
proiect la un nivel care ar permite 
evitarea unor derapaje socio-
economice deosebit de grave care 
ar fi generate de reducerea aproape 
de zero a activitatii (concedierea a 
mii de muncitori, inchiderea sau 
falimentul a nenumarati 
subcontractori ai constructorului 
autostrazii). 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar în cursul anului, până 
la data de 31 octombrie, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 
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PNL   - Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

393. Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
Drumuri locale, comuna Ceptura, 
Judeţul Prahova - modernizare  
 
Suma alocată: 200 mii lei 
 
Sursa de finantare: Prin introducere 
în suma globală prevăzută pentru 
2010 la Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 
AUTOR: DEPUTAT ADRIAN 
NASTASE 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 
 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

394. Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   

 Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
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Drumuri locale comuna Fulga, 
Judeţul Prahova - modernizare  
 
Suma alocată: 1000 mii lei 
 
Sursa de finantare: Prin introducere 
în suma globală prevăzută pentru 
2010 la Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 
AUTOR: DEPUTAT ADRIAN 
NASTASE 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 
 

deoarece fondurile alocate 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

395. Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Drumuri locale, comuna Olari, 
Judeţul Prahova - întreţinere  
 
Suma alocată: 500 mii lei 
 
Sursa de finantare: Prin introducere 
în suma globală prevăzută pentru 
2010 la Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 
AUTOR: DEPUTAT ADRIAN 
NASTASE 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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PC 
 

principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

396. Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Drumuri locale, comuna Vadu Sapat, 
Judeţul Prahova - asfaltare  
 
Suma alocată: 500 mii lei 
 
Sursa de finantare: Prin introducere 
în suma globală prevăzută pentru 
2010 la Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 
AUTOR: DEPUTAT ADRIAN 
NASTASE 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

397. MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR ŞI 
INFRASTRUCTURII 
 
Anexa nr.3/24/28 

Se propune suplimentarea capitolului 
c), „Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, studiilor 
de fezabilitate şi a altor studii”, cod 
50015501 pentru Programul de 
investitii publice, anexa 3/24/28 cu 
suma de 20.000 mii lei, pentru 
realizarea obiectivului „Studiu de 
fezabilitate pentru Autostrada Iaşi – 

Realizarea unui studiu de 
fezabilitate pentru autostrada Iaşi – 
Târgu Mureş. Această autostradă va 
aduce creşterea accesibilităţii în 
Moldova – regiunea cea mai izolată 
a ţării. Construcţia autostrăzii ar 
permite României să controleze 
viitoarea axă de legătură între 
Uniunea Europeană şi Moldova, 

Se propune respingerea întrucât : 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Cheltuielile pentru studiile de 
fezabilitate se includ în cadrul 
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Târgu Mureş”. 
 
 
 
Autori: Deputat PNL Relu Fenechiu, 
      Deputat PNL Cristian Adomniţei 
      Deputat PNL Varujan Vosganian 
Grupurile parlamentare reunite ale 
Partidului Naţional Liberal 
 

sudul Ucrainei şi a întregului spaţiu 
din nordul Mării Negre – fapt ce se 
va repezenta un deosebit avantaj 
geostrategic. 
 
 
Sursa de finanţare: Redistribuirea 
fondurilor rămase în urma 
achiziţiilor publice, din bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infarastructurii. 
 
  

programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C – „Alte cheltuieli de 
investiţii”, categoria „c) 
cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. Finanţarea realizării 
acestui studiu se poate face din 
cadrul sumelor aprobate la 
această poziţie.  
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, iar în cursul 
anului, până la data de 31 
octombrie, ordonatorii principali 
de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
redistribuiri de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 

398. Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   

 Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
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Reabilitare şi moderniyare 14 străzi, 
oraş Mizil, Judeţul Prahova  
 
Suma alocată: 9300 mii lei 
 
Sursa de finantare: Prin introducere 
în suma globală prevăzută pentru 
2010 la Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 
AUTOR: DEPUTAT ADRIAN 
NASTASE 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 
 

deoarece fondurile alocate 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

 
 
 



 
                                                                                                                                                    ANEXA NR.2  

          
                            ORDONATOR 3/25 

 
AMENDAMENTE  RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

1.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  la ,,Capitolul 
6501 Invatamant, grupa 71 , aliniatul 
01, Construcţii,, cu suma de 4900 mii 
lei pentru : 
1.Reabilitarea şcolii generale cu 
clasele I-VIII Amarăştii de Sus, 
comuna Amarăştii de Sus, judeţul 
Dolj, cu  400 mii lei; 
2.Reabilitatea scolii generale cu 
clasele I-VIII Popânzăleşti, sat 
Popânzăleşti, comuna Drăgoteşti, 
judeţul Dolj, cu  1600 mii lei; 
3.Reabilitarea  şcolii generale nr.2 cu 
clasele I-VIII Mârşani, comuna 
Mârşani, judeţul Dolj 800 mii lei; 
4.Reabilitarea şcolii generale cu 
clasele I–VIII  Dioşti, comuna Dioşti, 
judeţul Dolj, cu  300 mii lei; 
5. Reabilitarea liceului  Malu Mare, 
comuna Malu Mare, judeţul Dolj, cu  
1000 mii lei; 
6.Reabilitarea liceului Cârcea, 
comuna Cârcea, judeţul Dolj 800 mii 
lei. 
 
Sursa de finanţare: Anexa nr.3/13- 

Tinand cont de faptul ca in 
structura de populatie a 
localitatilor, tinerii prescolari si 
scolari detin o pondere 
importantă. 
Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea. 
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, 
este necesară reabilitarea 
instalaţiei electrice şi a încălzirii 
centrale care să asigure elevilor 
condiţiile corespunzătoare. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere. Astfel,  
cheltuielile de personal prevăzute 
în bugetul Secretariatului General 
al Guvernului au fost fundamentate  
astfel încât să poată fi asigurate 
drepturile salariale aferente 
personalului din instituţia 
respectivă, precum şi din 
instituţiile finanţate integral de la 
bugetul de stat, prin bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului, inclusiv a personalului 
din agenţiile şi autorităţile 
reorganizate în baza Legii 
nr.329/2009, care au fost preluate 
în finanţare de către Secretariatul 
General al Guvernului.   
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Secretariatul General al Guvernului, 
capitolul 5001 Cheltuieli –buget de 
stat, grupa 10, cheltuieli de personal 
 
Autori : senator Mircea Geoană, 
deputat Ion Călin PSD 

2.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
200 mii lei la capitolul 5001, Titlul 51 
„Transferuri intre unităţi ale 
administratiei publice”, art.02 alin.15 
,,Finantarea unor cheltuieli de capital 
ale unităţiilor de invăţământ 
preuniversitar,, pentru Şcoala generală 
Lupşa de Jos, Com. Broşteni, jud. 
Mehedinţi 

- reabilitare şi modernizare 
 

Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Senator PSD Daea Petre 

Din cauza stării precare a 
construcţiilor 
 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

3.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
100 mii lei la capitolul 5001, Titlul 51 
„Transferuri intre unităţi ale 
administratiei publice”, art.02 alin.15 
,,Finantarea unor cheltuieli de capital 
ale unităţiilor de invăţământ 
preuniversitar,, pentru Şcoala generală 
clasele I – IV sat Luncşoara Com. 

Din cauza stării precare a 
construcţiilor 
 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Broşteni, jud. Mehedinţi – 
modernizări 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Senator PSD Daea Petre 

4.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
200 mii lei la capitolul 5001, Titlul 51 
„Transferuri intre unităţi ale 
administratiei publice”, art.02 alin.15 
,,Finantarea unor cheltuieli de capital 
ale unităţiilor de invăţământ 
preuniversitar,, pentru Şcoala generală 
clasele I – IV sat Cordun com. 
Cârcova, jud. Mehedinţi 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Senator PSD Daea Petre 

Din cauza stării precare a 
construcţiilor 
 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

5.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 100 mii lei pentru înlocuire 
acoperiş Şcoala cu clasele I-VIII 
Vărbilău, jud. Prahova. 

 

Împiedicarea degradării 
imobilului în care se desfăşoară 
procesul de învăţământ. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, pe de o parte, se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicată este bugetul aceluiaşi 
minister. 
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 

Autori: Deputat Marian Florian 
Săniuţă – Grup PSD 

6.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune alocarea sumei de 231.000 
lei pentru finalizare lucrări de 
construcţie a Şcolii Generale cls.1-8 
zona „sinistraţi” din comuna Albeni, 
judeţul Gorj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Deputat Surupăceanu 
Mugurel PSD +grup parlamentar 
PSD-PC 

 Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
capitolul şi  titlul de cheltuieli la 
care ar urma să se aloce suma. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

7.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
847.340 lei fără TVA pentru 
reabilitare baza sportivă în comuna 
Batoş, sat Dedrad, Judeţul Mureş. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Deputat Gliga Vasile 
Ghiorghe, PSD  

Îmbunătăţirea nivelului de trai 
al locuitorilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu există 
bază legală pentru finanţarea de 
către Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
a unor baze sportive care aparţin 
unităţilor administrativ-teritoriale. 
De altfel, prin amendament nu se 
precizeazăe concret capitolul şi  
titlul de cheltuieli care ar urma să 
fie suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu poate 
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fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

8.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de   6 
miliarde lei pentru extindere şi 
reabilitare şcoala Generală în comuna 
Fărăgău, judeţul Mureş. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Deputat Gliga Vasile 
Ghiorghe, PSD 

Îmbunătăţirea nivelului de trai 
al locuitorilor. 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
capitolul şi  titlul de cheltuieli  care 
ar urma să se suplimenteze. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

9.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de  
500.000 lei pentru construire şcoală, 
grădiniţă şi sală de sport in localitatea 
Ideciu de Jos, judeţul Mureş. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 

Îmbunătăţirea nivelului de trai 
al locuitorilor. 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
capitolul şi  titlul de cheltuieli  care 
ar urma să se suplimenteze. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
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Autori: Deputat Gliga Vasile 
Ghiorghe, PSD 

stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

10.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de  
3.085.794 lei pentru construire şcoală 
generală în sat Dedrad, comuna Batoş, 
judeţul Mureş. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Deputat Gliga Vasile 
Ghiorghe, PSD 

Îmbunătăţirea nivelului de trai 
al locuitorilor. 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
capitolul şi  titlul de cheltuieli  care 
ar urma să se suplimenteze. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

11.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de  
600.000 lei pentru construire grădiniţă 
sat Goreni, comuna Batoş, judeţul 
Mureş. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Deputat Gliga Vasile 

Îmbunătăţirea nivelului de trai 
al locuitorilor. 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
capitolul şi  titlul de cheltuieli  care 
ar urma să se suplimenteze. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
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Ghiorghe, PSD apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

12.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Colegiului  
Economic “Maria Teiuleanu” – 
Municipiul Piteşti  cu suma de 630 
mii lei  
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
capitolul şi  titlul de cheltuieli de la  
care ar urma să se suporte 
cheltuielile. De asemenea, nu se 
precizează sursa de finanţare.  

13.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune investiţia Colegiul  
„Dimitrie Dima” – Municipiul Piteşti 
cu suma de 8.522 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
capitolul şi  titlul de cheltuieli de la  
care ar urma să se suporte 
cheltuielile. De asemenea, nu se 
precizează sursa de finanţare.  

14.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Grupului 
Şcolar Astra – Municipiul Piteşti cu 
suma de 3.500 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
capitolul şi  titlul de cheltuieli de la  
care ar urma să se suporte 
cheltuielile. De asemenea, nu se 
precizează sursa de finanţare.  

15.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii 
Generale Nr. 1 „Nicolae Simonide” – 
Municipiul Piteşti cu suma de 200 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare:  

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
capitolul şi  titlul de cheltuieli de la  
care ar urma să se suporte 
cheltuielile. De asemenea, nu se 
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Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

precizează sursa de finanţare.  

16.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii 
Generale Nr.2 – Municipiul Piteşti cu 
suma de 235 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
capitolul şi  titlul de cheltuieli de la  
care ar urma să se suporte 
cheltuielile. De asemenea, nu se 
precizează sursa de finanţare.  

17.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune investiţia Şcoala Generală 
Nr.10 şi Grădiniţa – Municipiul Piteşti 
cu suma de 1.200 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
capitolul şi  titlul de cheltuieli de la  
care ar urma să se suporte 
cheltuielile. De asemenea, nu se 
precizează sursa de finanţare.  

18.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii 
Generale Nr. 12 Municipiul Piteşti cu 
suma de 93 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
capitolul şi  titlul de cheltuieli de la  
care ar urma să se suporte 
cheltuielile. De asemenea, nu se 
precizează sursa de finanţare.  

19.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune investiţia Grădiniţa cu 
Program Prelungit Nr. 4 – Municipiul 
Piteşti cu suma de 1.441 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
capitolul şi  titlul de cheltuieli de la  
care ar urma să se suporte 
cheltuielile. De asemenea, nu se 
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Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

precizează sursa de finanţare.  

20.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Colegiului 
Pedagogic „Carol I” – Municipiul 
Câmpulung cu suma de 1.124 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
capitolul şi  titlul de cheltuieli de la  
care ar urma să se suporte 
cheltuielile. De asemenea, nu se 
precizează sursa de finanţare.  

21.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune investiţia Grup Şcolar 
Tehnologic (Campus Şcolar) – 
Municipiul Câmpulung cu suma de 
9.746 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
capitolul şi  titlul de cheltuieli de la  
care ar urma să se suporte 
cheltuielile. De asemenea, nu se 
precizează sursa de finanţare.  

22.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii 
Generale Nr. 1 „Oprea Iorgulescu” – 
Municipiul Câmpulung cu suma de 
178 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
capitolul şi  titlul de cheltuieli de la  
care ar urma să se suporte 
cheltuielile. De asemenea, nu se 
precizează sursa de finanţare.  

23.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Grupului 
Şcolar Auto – Municipiul Curtea de 
Argeş cu suma de 400 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
capitolul şi  titlul de cheltuieli de la  
care ar urma să se suporte 
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Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

cheltuielile. De asemenea, nu se 
precizează sursa de finanţare.  

24.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Grupului 
Şcolar Agricol – Municipiul Curtea de 
Argeş cu suma de 500 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
capitolul şi  titlul de cheltuieli de la  
care ar urma să se suporte 
cheltuielile. De asemenea, nu se 
precizează sursa de finanţare.  

25.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Grădiniţei cu 
Program Prelungit Nr.1 – Oraşul 
Mioveni cu suma de 100 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
capitolul şi  titlul de cheltuieli de la  
care ar urma să se suporte 
cheltuielile. De asemenea, nu se 
precizează sursa de finanţare.  

26.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune investiţia Grădiniţa Nr.2 – 
Oraşul Mioveni cu suma de 1.800 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
capitolul şi  titlul de cheltuieli de la  
care ar urma să se suporte 
cheltuielile. De asemenea, nu se 
precizează sursa de finanţare.  

27.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Grădiniţei cu 
Program Prelungit (zona A-uri) – 
Oraşul Mioveni cu suma de 1.407 mii 
lei  
 
Sursa de finanţare:  

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
capitolul şi  titlul de cheltuieli de la  
care ar urma să se suporte 
cheltuielile. De asemenea, nu se 
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Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

precizează sursa de finanţare.  

28.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Căminului – 
creşă – Oraşul Mioveni cu suma de 
100 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu există 
bază legală pentru finanţarea de 
către Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
a cheltuielilor cu creşele. Astfel,  
potrivit legii creşele sunt 
considerate unităţi sanitare, iar 
finanţarea acestora se asigură din 
bugetele locale. De asemenea, nu 
se precizează sursa de finanţare. 

29.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea şi asigurarea 
utilităţlor pentru Grup Şcolar – Oraşul 
Mioveni cu suma de 306 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea,  întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
capitolul şi  titlul de cheltuieli de la  
care ar urma să se suporte 
cheltuielile. De asemenea, nu se 
precizează sursa de finanţare.  

30.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Grădiniţei şi 
Creşei zona Robea – Oraşul Mioveni 
cu suma de 1.856 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
nu este precizată  sursa de 
finanţare. De asemenea, prin 
amendament se propune 
reabilitarea unei creşe care, potrivit 
legii este considerată unităte 
sanitară, iar finanţarea acestor 
unităţi se asigură din bugetele 
locale. 

31.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

Se propune asigurarea utilităţlor 
pentru Şcoala Liviu Rebreanu – 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
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şi Sportului Oraşul Mioveni cu suma de 430 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

32.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune investiţia Grădiniţa cu 
Program Prelungit – Oraşul 
Topoloveni cu suma de 3.600 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

33.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune investiţia Şcoala de Arte şi 
Meserii Grup Ştefăneşti – Oraşul 
Ştefăneşti cu suma de 613 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

34.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune investiţia Grădiniţa cu 
Program Normal – Oraşul Ştefăneşti 
cu suma de 500 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

35.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

Se propune reabilitarea Grupului 
Şcolar Agricol – Oraşul Costeşti cu 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
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şi Sportului suma de 151 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

36.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune investiţia Grădiniţa cu 
Program Prelungit – Oraşul Costeşti 
cu suma de 200 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

37.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune investiţia Grădiniţa cu 
program normal – comuna Albeştii de 
Muscel cu suma de 380 mii lei 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

38.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8 – Albota  cu suma de 665 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

39.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-4 Cerbu – comuna Albota cu suma 
de 80 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 14 -

 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

sursa de finanţare. 

40.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8 Broşteni – comuna Aninoasa cu 
suma de 181 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

41.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8 Slănic – comuna Aninoasa cu 
suma de 195 mii lei 

 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

42.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8 – comuna Arefu cu suma de 652 
mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

43.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8 – Căpăţâneni – comuna Arefu cu 
suma de 337 mii lei 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 
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44.  Anexa nr.3/25 Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8 – comuna Bascov cu suma de 
1.312 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

45.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8 Valea Ursului – comuna Bascov 
cu suma de 1.513 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

46.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune investiţia Grădiniţa cu 
program prelungit – comuna Bascov 
cu suma de 503 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

47.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea şi asigurarea 
utilităţilor pentru Şcoala cu cls. 1-4 
Glâmboc – comuna Bascov cu suma 
de 756 mii lei 
  
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 
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48.  Anexa nr.3/25 Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea şi asigurarea 
utilităţilor pentru Şcoala cu cls. 1-4 
Scheau – comuna Bascov cu suma de 
736 mii lei 
 
  
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

49.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune investiţia Grădiniţă  
- comuna Băbana cu suma de 310 

mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

50.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-4 Groşi – comuna Băbana cu suma 
de 529 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

51.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea şi asigurarea 
utilităţilor pentru Şcoala cu cls. 1-8 
Slătioare – comuna Băbana cu suma 
de 348 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 
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Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

52.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8 – comuna Băiculeşti cu suma de 
250 mii lei 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

53.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8 Valea Brazilor – comuna 
Băiculeşti cu suma de 300 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

54.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8 Poeniţa – comuna Bălileşti cu 
suma de 731 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

55.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8 – comuna Bârla cu suma de 350 
mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 
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56.  Anexa nr.3/25 Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8 Mândra – comuna Bârla cu suma 
de 100 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

57.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea şi asigurarea 
utilităţilor pentru Şcoala cu cls. 1-4 
Gămăceşti – comuna Berevoieşti cu 
suma de 78 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

58.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8 – comuna Bogaţi cu suma de 150 
mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

59.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea şi asigurarea 
utilităţilor pentru Grădiniţă – comuna 
Bogaţi cu suma de 70 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 
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PSD 
60.  Anexa nr.3/25 Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8 – comuna Boteni cu suma de 605 
mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

61.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-4    Lunca – comuna Boteni cu suma 
de 493 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

62.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune investiţia Grădiniţa „Petre 
Ţuţea” – comuna Boteni cu suma de 
28 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

63.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8   – comuna Bradu cu suma de 442 
mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 
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64.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8   Galeşu – comuna Brăduleţ cu 
suma de 400 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

65.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8   şi Grădiniţei Vulpeşti – comuna 
Buzoeşti cu suma de 926 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

66.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune investiţia Grădiniţă – 
comuna Buzoeşti cu suma de 400 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

67.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune asigurare de utilităţi 
pentru Şcoala cu  cls. 1-8 – comuna  
Buzoeşti cu suma de 380 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

68.  Anexa nr.3/25 Ministerul Se propune reabilitarea asigurarea de Lucrări începute în anii anteriori Se propune respingerea, întrucât  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 21 -

Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

utilităţi pentru Şcoala  cu cls. 1-4 
Tomşanca – comuna Buzoeşti cu 
suma de 80 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

şi care necesită finalizare amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

69.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Grădiniţei 
Ioneşti – comuna Buzoeşti cu suma de 
156 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

70.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Grădiniţei 
Şerboeni – comuna Buzoeşti cu suma 
de 56 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

71.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea şi extinderea 
Şcolii cu cls cls.1-8 -  comuna 
Căldăraru cu suma de 250 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

72.  Anexa nr.3/25 Ministerul Se propune extinderea Şcolii cu cls Lucrări începute în anii anteriori Se propune respingerea, întrucât  
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Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

cls.1-8 Călineşti-Vale – comuna 
Călineşti cu suma de 152 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

şi care necesită finalizare amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

73.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls.1-
8 – comuna Cepari cu suma de 1.200 
mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

74.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune investiţia Şcoala cls. 1-8 şi 
Grădiniţa Valea Cetăţuii – comuna 
Cetăţeni cu suma de 414 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

75.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls.1-
4 Lacurile – comuna Ciofrângeni cu 
suma de 36 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

76.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls.1-
8 Bratia – comuna Ciomăgeşti cu 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
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şi Sportului suma de 195 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

77.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Grupului 
Şcolar– comuna Corbeni cu suma de 
440 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

78.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls.1-
8 Oeşti – comuna Corbeni cu suma de 
76 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

79.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Grădiniţei 
comuna Corbeni cu suma de 160 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

80.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea şi asigurarea 
de utilităţi pentru Şcoala cls. 1-8 
Leiceşti – comuna Coşeşti cu suma de 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
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100 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

81.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8 Petreşti – comuna Coşeşti – 50 
mii lei  
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

82.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8 Priseaca – comuna Coşeşti cu 
suma de 70 mii lei 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

83.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8 Păcioiu  – comuna Coşeşti cu 
suma de 70 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

84.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8 Lăpuşani – comuna Coşeşti cu 
suma de 40 mii lei 
 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
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Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

85.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea şi asigurarea 
de utilităţi pentru Şcoala cu cls. 1-8 
Conţeşti – comuna Davideşti cu suma 
de 405 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

86.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitare şi extindere 
pentru Şcoala cu cls. 1-4 şi Grădiniţa  
Olteanca – comuna Davideşti cu suma 
de 445 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

87.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitare şi extindere 
pentru Şcoala cu cls. 1-8 „Ion I. 
Petrică” – comuna Domneşti cu suma 
de 5.050 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

88.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-4 – comuna Dragoslavele cu suma 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
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şi Sportului de 220 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

89.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea şi 
modernizarea Şcolii cu cls. 5-8  
comuna Dragoslavele cu suma de 
1.665 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

90.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-4  Valea Hotarului – comuna 
Dragoslavele cu suma de 442 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

91.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8  – comuna Godeni cu suma de 585 
mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

92.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-4  Capu Piscului – comuna Godeni 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
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şi Sportului cu suma de 310 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

93.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-4  Malu – comuna Godeni cu suma 
de 130 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

94.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8  – comuna Hârseşti cu suma de 
430 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

95.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8  – comuna Izvoru cu suma de 536 
mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

96.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune investiţia Grădiniţă – 
comuna Leordeni cu suma de 321 mii 
lei 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
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Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

97.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8  – comuna Lunca Corbului cu 
suma de 1.737 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

98.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune asigurare utilităţi Şcoala 
cls. 1-4 – comuna Mălureni cu suma 
de 307 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

99.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune asigurare utilităţi Şcoala 
cls. 1-4 Topliţa – comuna Mălureni cu 
suma de 386 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

100. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8  Bădiceni – comuna Mălureni cu 
suma de 1.006 mii lei 
 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
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Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

101. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8  – comuna Merişani cu suma de 
64 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

102. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8  şi sala de sport  Dobrogostea – 
comuna Merişani cu suma de 1.015 
mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

103. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune asigurare utilităţi Şcoala 
cls. 1-8 Vâlcele – comuna Merişani cu 
suma de 200 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

104. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-4  Malu Vânăt – comuna Merişani 
cu suma de 200 mii lei 
 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
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Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

105. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8  – comuna Miceşti cu suma de 760 
mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

106. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-4  Troislav – comuna Miceşti cu 
suma de 279 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

107. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8  şi a Grădiniţei Măţău – comuna 
Mioarele cu suma de 438 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

108. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-4  Ciocănăi – comuna Moşoaia cu 
suma de 550 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
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Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

sursa de finanţare. 

109. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune investiţia Şcoala cls. 1-4 şi 
Grădiniţa Smeura comuna Moşoaia cu 
suma de 528 mii lei 
 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

110. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitare şi asigurare 
utilităţi Grup Şcolar – comuna 
Mozaceni cu suma de 230 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

111. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8 – comuna Muşăteşti cu  suma de 
820 mii lei 
  
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

112. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8 Stroeşti – comuna Muşăteşti cu 
suma de 223 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 32 -

 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

sursa de finanţare. 

113. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8 – comuna Negraşi cu suma de 500 
mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

114. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8 Bârlogu – comuna Muşăteşti cu 
suma de 600 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

115. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitare şi extindere 
Şcoala cu cls. 1-8 – comuna Nucşoara 
cu suma de 178 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

116. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8 – comuna Oarja cu suma de 173 
mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 
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Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

117. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitare şi asigurare 
utilităţi pentru Şcoala cu cls. 1-4 
Găneşti – comuna Pietroşani cu suma 
de 200 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

118. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8 – comuna Poienarii de Muscel cu 
suma de 630 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

119. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8 Slobozia – comuna Popeşti cu 
suma de 396 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

120. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8 – comuna Priboieni cu suma de 45 
mii lei  
 
 Sursa de finanţare:  
 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 
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Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

121. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-4 Valea Mare – comuna Priboieni 
cu suma de 60 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

122. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8 Deagurile – comuna Recea cu 
suma de 172 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

123. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitare Grădiniţă – 
comuna Recea cu suma de 332 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

124. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8 – comuna Rociu cu suma de 475 
mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 
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125. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitarea Şcolii cu cls. 
1-8 Şerbăneşti – comuna Rociu cu 
suma de 115 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

126. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitare Grup Şcolar 
Forestier -  comuna Rucăr cu suma de 
188 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

127. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune investiţie Grădiniţă – 
comuna  Rucăr cu suma de 2.180 mii 
lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

128. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitare şi asigurare 
utilităţi Şcoala cu cls. 1-8 – comuna 
Sălătrucu cu suma de 255 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

129. Anexa nr.3/25 Ministerul Se propune reabilitare şi asigurare Lucrări începute în anii anteriori Se propune respingerea, întrucât  
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Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

utilităţi Şcoala cu cls. 1-4 Sălătrucu de 
Sus – comuna Sălătrucu cu suma de 
30 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

şi care necesită finalizare amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

130. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitare şi asigurare 
utilităţi Şcoala cu cls. 1-4 Bocăniţa – 
comuna Sălătrucu cu suma de 35 mii 
lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

131. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitare şi asigurare 
utilităţi Şcoala cu cls. 1-4 Văleni – 
comuna Sălătrucu cu suma de 79 mii 
lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

132. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitare şi asigurare 
utilităţi Şcoala cu cls. 1-8 Lăzăreşti – 
comuna Schitu Goleşti cu suma de 
650 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 
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Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

133. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune extindere Şcoala cls. 1-4 
şi Grădiniţa Rudărie – comuna Schitu 
Goleşti cu suma de 572 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

134. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitare Şcoala cls. 1-8 
nr. 1 – comuna Slobozia cu suma de 
376 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

135. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitare Şcoala cls. 1-8 
nr. 2 Slobozia cu suma de 141 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

136. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune investiţia Şcoala cls. 1-4 şi 
Grădiniţa Ogrezea – comuna Stâlpeni 
cu suma de 735 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 
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137. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune extindere Grădiniţa 
Rădeşti – comuna Stâlpeni cu suma de 
65 mii lei 
 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

138. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune investiţia Grădiniţa cu 
program prelungit – comuna Stâlpeni 
cu suma de 18 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

139. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitare şi asigurare 
utilităţi Şcoala cls. 1-8 – comuna 
Stolnici cu suma de 200 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

140. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitare Şcoala cls. 1-4 
Cerşani – comuna Suseni cu suma de 
1.324 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 
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141. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitare Şcoala cls. 1-4 
Odăieni – comuna Suseni cu suma de 
839 mii lei 
 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

142. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitare Şcoala cls. 1-4 
Ţuţuleşti – comuna Suseni cu suma de 
1.562 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

143. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitare Şcoala cls. 1-4 
Burdeşti – comuna Suseni cu suma de 
787 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

144. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitare Şcoala cls. 1-8 
– comuna Ştefan cel Mare cu suma de 
17 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 
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145. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitare Şcoala cls. 1-4 
Glavacioc – comuna Ştefan cel Mare 
cu suma de 225 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

146. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitare şi asigurare 
utilităţi Şcoala cu cls. 1-8 – comuna 
Şuici (3 corpuri) cu suma de 1.679 mii 
lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

147. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitare Şcoala cls. 1-4 
Rudeni – comuna Şuici cu suma de 
1.072 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

148. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune investiţie Grădiniţa Teiu 
Deal – comuna Teiu cu suma de 360 
mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 
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149. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune investiţie Şcoala cls. 1-4 
Leşile – comuna Teiu cu suma de 414 
mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

150. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitare şi extindere 
Şcoala cls.1-4 Valea Mănăstirii – 
comuna Ţiţeşti cu suma de 293 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

151. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitare Şcoala cls. 1-8 
– comuna Ţiţeşti cu suma de 376 mii 
lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

152. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitare şi asigurare 
utilităţi Şcoala cls. 1-4 Sat Nou – 
comuna Ungheni cu suma de 20 mii 
lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 
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153. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune asigurare utilităţi Şcoala 
cu cls. 1-8 – comuna  Ungheni cu 
suma de 103 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

154. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitare Şcoala cu cls. 
1-8 – comuna Valea Danului cu suma 
de 850 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

155. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitare Şcoala cls. 1-8 
Verneşti – comuna Valea Danului cu 
suma de 350 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

156. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune asigurare utilităţi Şcoala 
cls. 1-4 Gura Pravăţ – comuna Valea 
Mare Pravăţ cu suma de 81 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

157. Anexa nr.3/25 Ministerul Se propune reabilitare Şcoala cls. 5-8 Lucrări începute în anii anteriori Se propune respingerea, întrucât  
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Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Nămăeşti – comuna Valea Mare 
Pravăţ cu suma de 111 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

şi care necesită finalizare amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

158. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitare Grup Şcolar 
“I.G. Duca” – comuna Vedea cu suma 
de 800 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

159. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitare Grădiniţa cu
program normal nr. 3 – comuna
Vlădeşti cu suma de 44 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

160. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitare Şcoala cu cls. 
1-8 – comuna Vultureşti cu suma de 
678 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

161. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

Se propune reabilitare Şcoala cu cls. 
1-8 Bârzeşti – comuna Vultureşti cu 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
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şi Sportului suma de 680 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

162. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitare Şcoala nr. 2 şi 
Grădiniţa Mărgeşti – comuna 
Vultureşti cu suma de 275 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

163. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune reabilitare Şcoala cu cls. 
1-4 şi Grădiniţa Huluba – comuna 
Vultureşti cu suma de 240 mii lei 
 
 Sursa de finanţare:  
 
Autori: Mircea Drăghici – deputat 
PSD 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuiala. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 

164. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  cu suma de 
1.200.000 lei pentru finalizarea 
lucrarilor de renovare la Liceul 
Raducaneni Jud Iasi–lucrare inceputa 
din 2006 
Sursa de Finantare: fonduri proprii 
ale ministerului sau bugetul de stat 
  
Autor: Deputat  Luminita Iordache şi 

Imbunatatirea calitatii 
invatamantului si in mediul 
rural 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar  urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar specificată. De 
altfel, pe de o parte, prin 
amendament se propune 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
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Grupul Parlamentar PSD 
 

Tineretului şi Sportului, iar pe de 
altă parte, una din sursele de 
finanţare indicate o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister.  

165. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  cu suma de 
5.000.000 lei pentru construirea a 5 
Sali de sport in comunele: Raducaneni 
, Schitu Duca, Ciortesti, Dolhesti 
,Comarna –Jud Iasi  
Sursa de Finantare: fonduri proprii 
ale ministerului, fonduri 
nerambursabile sau bugetul de stat 
  
Autor: Deputat  Luminita Iordache şi 
Grupul Parlamentar PSD 
 

Absolut necesare in 
comunitatile cu multi copii, 
tineri 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar  urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar specificată. De 
altfel, pe de o parte, prin 
amendament se propune 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, iar pe de 
altă parte, una din sursele de 
finanţare indicate o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister.  

166. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  cu suma de 
2.500.000 lei pentru construirea  unei 
scoli noi(macar generala) in comuna 
Schitu Duca jud Iasi 
Sursa de Finantare: fonduri proprii 
ale ministerului 
  
Autor: Deputat  Luminita Iordache şi 
Grupul Parlamentar PSD 
 

Comuna are 7 sate si scoala de 
la Centru este din chirpici si sta 
sa cada 
Alinierea invatamantului satesc 
la cel european 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, pe de o parte, se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, iar pe de 
altă parte,  sursa de finanţare 
menţionată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister. 

167. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Dezvoltarea armonioasa prin 
sport 

Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 46 -

si Sportului Tineretului şi Sportului  cu suma de 
8.400.000 lei pentru construirea unui 
bazin de inot /polo in municipiu Iasi  
 
Sursa de Finantare: bugetul statului, 
fonduri proprii ale ministerului, 
fonduri nerambursabile, Subvenţii 
alocate din Fondul Naţional de 
dezvoltare 
 
  
Autor: Deputat  Luminita Iordache şi 
Grupul Parlamentar PSD 
Mihaela Popa Senator PDL 
Dumitru Oprea Senator PDL 
Nicuşor Păduraru- Deputat PDL  
Petrică Movilă Deputat PDL 
Marius Spânu Deputat PDL 
Daniel Oajdea Deputat PDL 
Cristina Dobre Deputat Independent 

 
Amendament respins de 
Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului şi Comisia 
pentru industrii si servicii  a 
Camerei Deputaţilor 
 

municipalităţii nu sunt unităţi 
subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. De altfel, în ceea ce 
priveşte sursele de finanţare 
propuse, amendamentul nu este 
clar formulat, acestea fiind  
prezentate la modul general. De 
asemenea,  pe de o parte, se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, iar pe de 
altă parte,  una din sursele de 
finanţare menţionate o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister.  

168. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune alocarea următoarele sume 
reprezentând: 
- Construire Grădiniţă „Micii 
Ecologişti” municipiul Topliţa  
8.000.000 lei 
- Reabilitare Şcoala Generală nr.1. 
Vale municipiul Topliţa  500.000 lei 
- Reabilitare Şcoala Generală nr.8 
„Miron Cristea” municipiul Topliţa  
500.000 lei 

 
- Reabilitare Şcoala Generală nr.4 „Sf. 
Ilie”  municipiul Topliţa 500.000 lei 

Continuare investiţie Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret de unde 
ar trebui să se suporte cheltuielile. 
De asemenea, nu este precizată 
sursa de finanţare. 
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- Reabilitare Grădiniţa „Voinicelul” 
municipiul Topliţa  300.000 lei 
- Reabilitare campus şcolar Liceul 
Teoretic „O.C. Tăslăuanu”  
municipiul Topliţa   5.300.000 lei 
- Reabilitare şcoala Sf. Andrei 
Comuna Sărmaş   400.000 lei 
- Reabilitare Şcoala Generală „O.C. 
Tăslăuanu” Sat Secuieni Com. Bilbor  
200.000 lei        
- Reabilitare Şcoala Generală sat 
Filpea şi Calnaci Com.. Subcetate  
200.000 lei    
- Reabilitare Şcoala Generală Heveder 
Com..Vaslobeni  50.000 lei 
- Reabilitare Şcoala Generală nr.2 
Pintec Com..Tulgheş 50.000 lei 
Construire Şcoala Generală sat Capul 
Corbului Com..Corbu 600.000 lei 
- Reabilitare Liceul O.Goga Mun. 
Miercurea Ciuc 500.000 lei 
- Reabilitare Liceul M. Preda 
Mun.Odorheiu Secuiesc 500.000 lei 
- Reabilitare Şcoala Liviu Rebreanu 
Mun. Miercurea Ciuc  500.000 lei 
 
Sursa de finanţare:  
Autori : Deputat Dusa Mircea şi 
grupul parlamentar PSD+PC 

169. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  cu suma de 
1.090.500 lei pentru continuarea 

Continuarea lucrarilor la Scoala 
cu clasele I-IV din comuna 
Urechesti pentru care este depus 
proiect in valoare de 1.130.500 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
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lucrarilor la Scoala cu clasele I-IV din 
comuna Urechesti, Judetul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: deputat PSD Tilvar Angel şi 
Grup Parlamentar PSD + PC 

RON si pentru care, s-a primit 
pana in prezent finantare prin 
H.G.nr.655/2009 in valoare de 
40 mii  lei 
 

să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

170. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  cu suma de 
120.000 lei pentru finalizarea 
lucrarilor la Scoala cu clasele I-IV 
“Ioan Voda cel Viteaz” din satul 
Jiliste, comuna Slobozia Ciorasti, 
Judetul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: deputat PSD Tilvar Angel şi 
Grup Parlamentar PSD + PC 

Finalizarea investitiei la Scoala 
cu clasele I-IV “Ioan Voda cel 
Viteaz” din satul Jiliste, comuna 
Slobozia Ciorasti 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol şi titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

171. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  cu suma de 
400.000 lei pentru amenajarea unui 
teren de sport in comuna Popesti, 
Judetul Vrancea. 
 

Terenul de sport aflat pe 
domeniul public va deservi 
tuturor locuitorilor comunei 
Popesti 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu există 
bază legală pentru finanţarea din 
bugetil Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
a cheltuielilor de amenajare a 
terenurilor de sport care aparţin 
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Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: deputat PSD Tilvar Angel şi 
Grup Parlamentar PSD + PC 

autorităţilor locale. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.   

172. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  cu suma de 
692.521 lei pentru RK acoperis scoala 
si izolare exterioara a cladirii- Scoala 
cu clasele I- VIII Gologanu 
, Judetul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: deputat PSD Tilvar Angel şi 
Grup Parlamentar PSD + PC 

Pentru acest proiect exista 
intocmit studiu de fezabilitate si 
proiect tehnic  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

173. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  cu suma de 
550.000 lei pentru reabilitarea 
gradinitei din satul Milcovul, comuna 
Milcovul, Judetul Vrancea. 
 

Pentru acest proiect este nevoie 
de fonduri suplimentare pentru 
realizarea de lucrari de 
reabilitare 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol şi titlu de cheltuieli ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
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Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: deputat PSD Tilvar Angel şi 
Grup Parlamentar PSD + PC 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

174. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  cu suma de 
300.000 lei pentru inceperea derularii 
lucrarilor la constructia stadionului 
din satul Rimniceni, comuna 
Maicanesti, Judetul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: deputat PSD Tilvar Angel şi 
Grup Parlamentar PSD + PC 

Inceperea derularii lucrarilor la 
constructia stadionului din satul 
Rimniceni, comuna Maicanesti 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu există 
bază legală pentru finanţarea din 
bugetil Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
a cheltuielilor de construcţie a unor 
stadioane  care aparţin autorităţilor 
locale. În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   

 Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  cu suma de 
1.400.000 lei pentru constructia 
Gradinitei nr.2 din satul Vechi, 
comuna Gugesti, Judetul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 

Inceperea constructiei la 
Gradinita nr.2 din comuna 
Gugesti ce va deservi unui 
numar de 60 de copii 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: deputat PSD Tilvar Angel şi 
Grup Parlamentar PSD + PC 

bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

 Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  cu suma de 
120.000 lei pentru demolarea a doua 
scoli vechi din comuna Slobozia 
Ciorasti, Judetul Vrancea.astfel: 

- Scoala cu clasele I- IV din 
satul Armeni – 40.000 lei 

- O scola veche din Slobozia 
Ciorasti- 80.000 lei 

  
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: deputat PSD Tilvar Angel şi 
Grup Parlamentar PSD + PC 

Intrucat sunt intr-un stadiu 
foarte avansat de degredare si 
nu se mai poate pune problema 
reabilitarii lor, este necesara 
demolarea in vederea 
valorificarii terenului in 
interesul dezvoltarii comunitatii 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

175. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Investiţii, continuarea lucrărilor de 
modernizare şi reabilitarea unor 
obiective din : 

a) învăţământul prescolar 
                             550 mii lei 
         din care : 
1. Reabilitare şi modernizare 

grădiniţa, comuna  Dolheşti, 
jud. Suceava 500 mii lei 

2. Reabilitare grădiniţă 

Cerinţele legate de evoluţia 
natalităţii şi pentru satisfacerea 
cererilor justificate ale 
cetăţenilor din zonele 
respective. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
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Spătăreşti, comuna Fântâna 
Mare,  jud. Suceava  50 mii lei 

b) învăţământul primar 
                               7.730 mii lei 
          din care  : 
1. Reabilitare şcoală Forăşti 

centru, comuna Forăşti,     jud. 
Suceava 100 mii lei 

2. Reabilitare şi  modernizare 
Şcoala generală  nr. 2, comuna 
Boroaia, sat Boroaia, jud. 
Suceava 600 mii lei 

3. Reabilitare şi modernizare 
Şcoala generală, sat Mironu, 
comuna Valea Moldovei, 
jud.Suceava 4.900 mii lei, 
Reabilitare şi modernizare 
Şcoala generală Valea 
Moldovei, comuna Valea 
Moldovei, jud. Suceava 1.000 
mii  lei, 

- Reabilitare şi modernizare     
           Şcoala Dumbrăviţa, comuna   
           Vadu Moldovei, jud. Suceava  
           200 mii lei, 
      5. Reabilitare şi modernizare   
         Şcoala nr. 1, Berchişeşti,    
         Comuna Berchişeşti ,  
         Jud. Suceava 900 mii lei, 
      6. Modernizare Şcoala Poiana,  
         oraş Dolhasca, jud. Suceava  
         30 mii lei, 
 

 
 
 
Cerinţele legate de 
imbunătăţirea condiţiilor de 
învăţământ şi stoparea 
degradării unităţilor  scolare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Sursa de finanţare : Redistribuire din 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 
Initiatori : Stan Ioan, deputat si 
GRUPUL PSD+PC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

176. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului după cum 
urmează: 
- cu suma de 75 mii. Ron, necesară 
pentru modernizarea Gradinita Decea, 
comuna Miraslau  judeţul Alba. 
 
- cu suma de 75 mii. Ron, necesară 
pentru modernizarea Scolii Generale 
din satul Miraslau, comuna Miraslau, 
judeţul Alba 
 
 
 
- cu suma de 50 mii. Ron, necesară 
pentru modernizarea Scolii Generale 
din satul Hopirta,  comuna Hopirta, 
judeţul Alba 
- cu suma de 150 mii. Ron, necesară 
pentru terminarea modernizarea Scolii 
Generale  Lucian Blaga din orasul 
Ocna Mures, judeţul Alba 
 

 
 
 
 
Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor la 
acoperisul cladirii si fatada 
cladirii, fără de care gradinita  
nu poate funcţiona. 
 
Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor la 
repararea tavanelor, instalatiei 
sanitare care se afla intr o stare 
deplorabila si a podelelor, fără 
de care scoala  nu poate 
funcţiona. 
 
Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor la 
repararea tavanelor, si 
acoperisului, fără de care scoala  
nu poate funcţiona. 
Suma este necesară pentru 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 54 -

 
 
- cu suma de 50 mii. Ron, necesară 
pentru modernizarea Scolii Generale 
din satul Ciuruleasa,  comuna 
Ciuruleasa, judeţul Alba 
 
-cu suma de 150 mii. Ron, necesară 
pentru modernizarea Grupul Scolar 
Agricol Alexandru Borza din satul 
Ciumbrud,  municipiul Aiud, judeţul 
Alba 
 
- cu suma de 150 mii. Ron, necesară 

pentru modernizarea gradinitei si 
Scolii I- IV din satul Sincrai,  
municipiul Aiud, judeţul Alba 

 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
  
Autor: Deputat  Radu Eugeniu Coclici 
şi Grupul Parlamentar PSD+PC 
 

finalizarea lucrărilor de 
schimbare a timplarie ( geamuri 
) care se afla intr o inaintata 
stare de degradare, fără de care 
scoala  nu poate funcţiona 
 
Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor la 
repararea tavanelor, si 
acoperisului, fără de care scoala  
nu poate funcţiona. 
 
Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor la 
termoizolarea fatadelor 
cladirilor, , fără de care liceul  
nu poate funcţiona. 
 
Nu dispun de autorizatii de 
functionare datorita lipsei 
grupurilor sanitare si a apei 
curente fără de care scoala  nu 
poate funcţiona. 
 

177. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
400.000 mii lei la capitolul 5001, 
Titlul 10, art.01 pentru cheltuielile 
salariale ale personalului din sistemul 
de învăţământ. 

Învăţamântul românesc a avut 
de suferit în ultimii ani de 
guvernare în ciuda faptului că 
un învăţământ performant 
reprezintă baza unei societăţi 
moderne. Prin deficitul de 
presonal din mediul 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
cheltuielile de personal cuprinse în 
proiectul de buget pe anul 2010 al 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului au fost 
fundamentate pe baza numărului de 
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Sursa de finanţare: Cheltuieli de 
bunuri şi servicii (Capitolul 5010, 
Titlul 20) 
 
Autori: Deputat Gust Băloşin 
Florentin – Grup Parlamentar 
PSD+PC 

preuniversitar din România 
distrugem şansele de dezvoltare 
personală ale copiilor români. 
Dezvoltarea unui învăţământ 
performant, calitativ, presupune 
remunerarea cadrelor didactice 
si cadrelor didactice auxiliare, 
evitând astfel distrugerea unui 
sistem ce reprezintă garantul 
societăţii moderne. 
 

posturi ocupate la nivelul 
ministerului şi al unităţilor din 
subordine şi a drepturilor de natură 
salarială de care beneficiază 
personalul bugetar, conform legii. 
În cazul în care amendamentul 
vizează suplimentarea cheltuielilor 
de personal aferente 
învăţământului preuniversitar, 
conform legii acestea nu se asigură 
din bugetul ministerului, ci din 
bugetele autorităţilor administrativ-
teritoriale pe a căror rază îşi 
desfăşoară activitatea unităţile de  
învăţământ preuniversitar. 

178. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
500 mii lei la capitolul 5001, Titlul 
51, art.02, alin.15 pentru reabilitarea 
bazinului de înot din cadrul Colegiului 
Carol I, Craiova, jud. Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Deputat Gust Băloşin 
Florentin + Grup Parlamentar PSD-
PC 

Bazinul de înot din cadrul 
Colegiului Naţional Carol I 
Craiova se află într-o stare de 
totală degradare, nefiind dat în 
folosinţă de ani buni. 
Reamenajarea acestuia şi 
utilizarea de către elevii 
craioveni reprezintă o valoare 
adăugată a procesului de 
învăţământ. 
 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2010 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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179. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
850 mii lei la capitolul 5001, Titlul 
51, art.02, alin.15 pentru reabilitarea 
şcolii nr. 27, cu clasele I- IV, din 
cartierul Popoveni, oraşul Craiova, 
jud. Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Deputat Gust Băloşin 
Florentin + Grup Parlamentar PSD-
PC 

Starea actuală a instituţiei de 
învăţământ necesită: 
 executarea acoperiş din tablă 

zincată, cu streaşină şi  
burlane din tablă zincată 

 reabilitare termică cladirii 
 finisaje interioare care 

cuprind: tencuieli, glet, 
zugrăveli lavabile, gresie 
antiderapantă, lambriuri din 
lemn la pereţi 

 amenajare spaţiu verde în 
curtea şcolii 

 finisaje exterioare care 
cuprind: tencuieli şi 
zugrăveli cu vopsea lavabilă 

 pavaj alei interioare  
 amenajare  loc de joacă 

pentru copii 
 construire grup sanitar 
 branşare la reţeaua de apă 

curentă împrejmuire incintă 
curte. 

 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2010 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

180. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
900 mii lei la capitolul 5001, Titlul 
51, art.02, alin.15 pentru reabilitarea  
Şcolii nr. 6 cu clasele I-VIII şi 
grădiniţei aferente, din localitatea  
Craiova, jud Dolj. 
 

Starea actuală a instituţiei de 
învăţământ necesită: 
 amenajare spaţiu verde în 

curtea şcolii 
 finisaje exterioare care 

cuprind: tencuieli şi 
zugrăveli cu vopsea lavabilă 

 pavaj alei interioare  

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2010 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce priveşte 
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Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Deputat Gust Băloşin 
Florentin + Grup Parlamentar PSD-
PC 

 costruirea unui teren de 
sport  

 amenajare  loc de joacă 
pentru copii 

 construire grup sanitar 
pentru localul 2 şi grădiniţă. 

 

sursa de finanţare, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

181. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
1500 mii lei la capitolul 5001, Titlul 
51, art.01, alin.02 pentru reabilitarea  
Căminului Studentesc nr. 8, 
Universitatea din Craiova, jud. Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Deputat Gust Băloşin 
Florentin + Grup Parlamentar PSD-
PC 

Starea actuală a instituţiei de 
învăţământ necesită: 
 finisaje exterioare care 

cuprind: tencuieli şi 
zugraveli cu vopsea lavabilă 

 finisaje interioare care 
cuprind: tencuieli, glet, 
zugrăveli lavabile, gresie 

 reabilitare grupuri sanitare 
 schimbare tocărie 
 mobilier 
 izolare termica. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este greşit formulat. Astfel, se 
propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la titlul 51.01.02 
„Finanţarea de bază a 
învăţământului superior” pentru 
realizarea reabilitării unui cămin 
studenţesc. Este de menţionat 
faptul că investiţiile aferente 
învăţământului superior, inclusiv a 
celor de natura reabilitării 
căminelor studenţeşti, se suportă de 
la titlul de cheltuieli „Active 
nefinanciare” şi nu de la 
„Finanţarea de bază a 
învăţământului superior”-în cadrul 
căreia se suportă cheltuilile de 
personal din învăţământul superior 
şi a celor de întreţinere şi 
funcţionare. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 58 -

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   

182. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
1500 mii lei la capitolul 5001, Titlul 
51, art.01, alin.02  pentru reabilitarea  
Căminului Studentesc nr.9, 
Universitatea din Craiova, jud. Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Deputat Gust Băloşin 
Florentin + Grup Parlamentar PSD-
PC 

Starea actuală a instituţiei de 
învăţământ necesită: 
 finisaje exterioare care 

cuprind: tencuieli şi 
zugraveli cu vopsea lavabilă 

 finisaje interioare care 
cuprind: tencuieli, glet, 
zugrăveli lavabile, gresie 

 reabilitare grupuri sanitare 
 schimbare tocărie 
 mobilier 
 izolare termica. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este greşit formulat. Astfel, se 
propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la titlul 51.01.02 
„Finanţarea de bază a 
învăţământului superior” pentru 
realizarea reabilitării unui cămin 
studenţesc. Este de menţionat 
faptul că investiţiile aferente 
învăţământului superior, inclusiv a 
celor de natura reabilitării 
căminelor studenţeşti, se suportă de 
la titlul de cheltuieli „Active 
nefinanciare” şi nu de la 
„Finanţarea de bază a 
învăţământului superior”-în cadrul 
căreia se suportă cheltuilile de 
personal din învăţământul superior 
şi a celor de întreţinere şi 
funcţionare. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
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finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   

183. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
1500 mii lei la capitolul 5001, Titlul 
51, art.01, alin.02  pentru reabilitarea  
Căminului Studentesc nr.10, 
Universitatea din Craiova, jud. Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Deputat Gust Băloşin 
Florentin + Grup Parlamentar PSD-
PC 

Starea actuală a instituţiei de 
învăţământ necesită: 
 finisaje exterioare care 

cuprind: tencuieli şi 
zugraveli cu vopsea lavabilă 

 finisaje interioare care 
cuprind: tencuieli, glet, 
zugrăveli lavabile, gresie 

 reabilitare grupuri sanitare 
 schimbare tocărie 
 mobilier 
 izolare termica. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este greşit formulat. Astfel, se 
propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la titlul 51.01.02 
„Finanţarea de bază a 
învăţământului superior” pentru 
realizarea reabilitării unui cămin 
studenţesc. Este de menţionat 
faptul că investiţiile aferente 
învăţământului superior, inclusiv a 
celor de natura reabilitării 
căminelor studenţeşti, se suportă de 
la titlul de cheltuieli „Active 
nefinanciare” şi nu de la 
„Finanţarea de bază a 
învăţământului superior”-în cadrul 
căreia se suportă cheltuilile de 
personal din învăţământul superior 
şi a celor de întreţinere şi 
funcţionare. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
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184. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
1500 mii lei la capitolul 5001, Titlul 
51, art.01, alin.02  pentru reabilitarea  
Căminului Studentesc nr.01, 
Universitatea din Craiova, jud. Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Deputat Gust Băloşin 
Florentin + Grup Parlamentar PSD-
PC 

Starea actuală a instituţiei de 
învăţământ necesită: 
 finisaje exterioare care 

cuprind: tencuieli şi 
zugraveli cu vopsea lavabilă 

 finisaje interioare care 
cuprind: tencuieli, glet, 
zugrăveli lavabile, gresie 

 reabilitare grupuri sanitare 
 schimbare tocărie 
 mobilier 
 izolare termica. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este greşit formulat. Astfel, se 
propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la titlul 51.01.02 
„Finanţarea de bază a 
învăţământului superior” pentru 
realizarea reabilitării unui cămin 
studenţesc. Este de menţionat 
faptul că investiţiile aferente 
învăţământului superior, inclusiv a 
celor de natura reabilitării 
căminelor studenţeşti, se suportă de 
la titlul de cheltuieli „Active 
nefinanciare” şi nu de la 
„Finanţarea de bază a 
învăţământului superior”-în cadrul 
căreia se suportă cheltuilile de 
personal din învăţământul superior 
şi a celor de întreţinere şi 
funcţionare. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   

185. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 

Starea actuală a instituţiei de 
învăţământ necesită: 
 finisaje exterioare care 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este greşit formulat. Astfel, se 
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1500 mii lei la capitolul 5001, Titlul 
51, art.01, alin.02  pentru reabilitarea  
Căminului Studentesc nr.02, 
Universitatea din Craiova, jud. Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Deputat Gust Băloşin 
Florentin + Grup Parlamentar PSD-
PC 

cuprind: tencuieli şi 
zugraveli cu vopsea lavabilă 

 finisaje interioare care 
cuprind: tencuieli, glet, 
zugrăveli lavabile, gresie 

 reabilitare grupuri sanitare 
 schimbare tocărie 
 mobilier 
 izolare termica. 
 

propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la titlul 51.01.02 
„Finanţarea de bază a 
învăţământului superior” pentru 
realizarea reabilitării unui cămin 
studenţesc. Este de menţionat 
faptul că investiţiile aferente 
învăţământului superior, inclusiv a 
celor de natura reabilitării 
căminelor studenţeşti, se suportă de 
la titlul de cheltuieli „Active 
nefinanciare” şi nu de la 
„Finanţarea de bază a 
învăţământului superior”-în cadrul 
căreia se suportă cheltuilile de 
personal din învăţământul superior 
şi a celor de întreţinere şi 
funcţionare. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   

186. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune alocarea sumei de 
8.400.000 lei, capitolul 5100, 
subcapitolul 01-Servicii publice 
generale, pentru construcţia unui 
bazin de înot/polo în Iaşi. 
 

Este necesar a fi susţinute 
activităţile sportive în Iasi. În 
prezent nu există nici un bazin 
de înot/polo în oraşul Iaşi. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
municipalităţii nu sunt unităţi 
subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. De altfel, în ceea ce 
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Sursa de finanţare: Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 8001- Acţiuni 
generale economice, comerciale  şi de 
muncă 
 
Autori: Deputat Tudor Ciuhodaru, 
Grup Parlamentar PSD + GRUP 
PARLAMENTAR PSD – PC 

priveşte sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în vedere, 
întrucât bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului a fost astfel 
dimensionat încât să asigure 
finanţarea programelor de 
dezvoltare. 

187. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de  
3.530 mii lei pentru următoarele 
obiective din judeţul Gorj : 
 
1. Reabilitare Şcoala din comuna 
Bengeşti-Ciocadia, judeţ Gorj cu 
suma de 400 mii lei  
 
2.Reabilitare Şcoala Bălceşti pentru 
Clasele I-VIII, judeţ Gorj cu suma de 
250 mii lei 
 
3.Reabilitarea Şcolii Primare 
Aninoasa, judeţ Gorj cu suma de 500 
mii lei 
 
4. Reabilitare unitate şcolară şi 
achiziţionarea de microbuz transport 
şcolar pentru comuna Brăneşti,judeţ 
Gorj cu suma de 600 mii lei 
 
5. Reabilitarea şcolilor din satele 

Sumele sunt necesare pentru 
realizarea unor obiective din 
domeniul educaţiei şi cu un rol 
deosebit în dezvoltarea întregii 
comunităţi 
 
Precizăm că este vorba de o 
lucrare nouă care trebuie să 
debuteze în 2010 
 
Lucrarea este una nouă şi 
trebuie să înceapă în 2010 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Motru Sec şi Călugăreni, comuna 
Padeş, judeţ Gorj, cu suma de 1000 de 
lei 
 
6. Construirea grădiniţei cu două clase 
din satul Covrigi, comuna Văgiuleşti, 
judeţ Gorj, cu suma de 350 mii lei 
 
7. Reabilitare Şcoala Schela,judeţ 
Gorj cu suma de 80 mii lei şi Şcoala 
Gornăcel, judeţ Gorj cu suma de 90 
mii lei în comuna Schela, judeţ Gorj 
 
8. Reabilitare prin izolare termică a 
Şcolii Generale Ţînţăreni, judeţul 
Gorj, cu suma de 60 mii lei 
 
9. Construcţie grup sanitar Şcoala 
Generală Ţînţăreni, judeţul Gorj cu 
suma de 200 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Deputat  PSD  de Gorj Victor-
Viorel Ponta 

188. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, la Capitolul 
5000, Program investiţii publice cu 
suma de 850 mii lei, pentru obiectivul 
Demolare şi construcţie Grădiniţă cu 
program normal în comuna Radovanu, 

Pentru asigurarea spaţiului 
necesar desfăşurării în bune 
condiţii a învăţământului 
preşcolar 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
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judeţul Călăraşi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara la dispoziţia Guvernului 
 
Autori : 
 -Deputat Boabeş Dumitru-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Niculescu-Mizil Oana- Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Damian Ioan – Grup Alianţa 
PSD+PC 

+ Grup Parlamentar PSD – PC 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

189. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, la Capitolul 
5000, Program investiţii publice cu 
suma de 500 mii lei, pentru obiectivul 
„Grădiniţă cu Program Normal” în 
satul Dragalina, comuna Dragalina, 
judeţul Călăraşi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara la dispoziţia Guvernului 
 
Autori : 
 -Deputat Boabeş Dumitru-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Niculescu-Mizil Oana- Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Damian Ioan – Grup Alianţa 
PSD+PC 

+ Grup Parlamentar PSD – PC 

Pentru asigurarea spaţiului 
necesar desfăşurării în bune 
condiţii a învăţământului 
preşcolar. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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190. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, la Capitolul 
5000, Program investiţii publice cu 
suma de 850 mii lei, pentru obiectivul 
Reabilitare corp A şi C la Şcoala 
Generală din comuna Dragalina, 
judeţul Călăraşi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara la dispoziţia Guvernului 
 
Autori : 
 -Deputat Boabeş Dumitru-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Niculescu-Mizil Oana- Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Damian Ioan – Grup Alianţa 
PSD+PC 

+ Grup Parlamentar PSD – PC 

Pentru asigurarea condiţiilor 
optime de desfăşurare a 
învăţământului la această 
şcoală. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

191. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, la Capitolul 
5000, Program investiţii publice cu 
suma de 500 mii lei, pentru 
terminarea lucrărilor la Grădiniţa cu 
Program Normal  în satul Drajna 
Nouă, comuna Dragalina, judeţul 
Călăraşi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara la dispoziţia Guvernului 
 

Pentru asigurarea spaţiului 
necesar desfăşurării în bune 
condiţii a învăţământului 
preşcolar. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
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Autori : 
 -Deputat Boabeş Dumitru-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Niculescu-Mizil Oana- Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Damian Ioan – Grup Alianţa 
PSD+PC 

+ Grup Parlamentar PSD – PC 

apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

192. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, la Capitolul 
5000, Program investiţii publice cu 
suma de 570 mii lei, pentru proiectul 
„Înfiinţare Bază Sportivă”, în comuna 
Crivăţ, judeţul Călăraşi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara la dispoziţia Guvernului 
 
Autori : 
 -Deputat Boabeş Dumitru-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Niculescu-Mizil Oana- Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Damian Ioan – Grup Alianţa 
PSD+PC 

+ Grup Parlamentar PSD – PC 

Pentru asigurarea condiţiilor 
optime de desfăşurare a 
activităţilor sportive, fiind 
comună recent înfiinţată. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

193. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, la Capitolul 
5000, Program investiţii publice cu 
suma de 3000 mii lei, pentru 
obiectivul ,,Infiintare Bază Sportivă,, 

Pentru asigurarea condiţiilor 
optime de desfăşurare a 
activităţilor sportive, fiind 
comună recent înfiinţată. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu există 
bază legală pentru finanţarea din 
bugetil Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
a cheltuielilor de realizare a unor 
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in comuna Roseţi , judeţul Călăraşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara la dispoziţia Guvernului 
 
Autori : 
 -Deputat Boabeş Dumitru-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Niculescu-Mizil Oana- Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Damian Ioan – Grup Alianţa 
PSD+PC 

+ Grup Parlamentar PSD – PC 

baze sportive care aparţin 
autorităţilor locale. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.   

194. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

 Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, la Capitolul 
5000, Program investiţii publice  cu 
suma de 250 mii lei, pentru obiectivul 
,,Modernizare Bază Sportivă,, comuna 
Unirea, judeţul Călăraşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara la dispoziţia Guvernului 
 
Autori : 
 -Deputat Boabeş Dumitru-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Niculescu-Mizil Oana- Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Damian Ioan – Grup Alianţa 
PSD+PC 

+ Grup Parlamentar PSD – PC 

Pentru asigurarea condiţiilor 
optime de desfăşurare a 
activităţilor sportive, fiind 
comună recent înfiinţată. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu există 
bază legală pentru finanţarea din 
bugetil Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
a cheltuielilor de realizare a unor 
baze sportive care aparţin 
autorităţilor locale. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.   
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195 Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

 

Construcţie bază sportivă, Şcoala 
Generală nr. 1, oraş Uricani, jud. 
Hunedoara 500.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul  
Cornel Cristian Resmeriţă – deputat 
PSD+PC 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu există 
bază legală pentru finanţarea din 
bugetil Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
a cheltuielilor de realizare a unor 
baze sportive care aparţin 
autorităţilor locale. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.   

196 Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului anexa 3/25 cu 
suma de 300.000 RON pentru 
constructie gradinita Comuna Holbav, 
Judetul Brasov 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul  

Motivare: 
 Se solicită admiterea 
amendamentului pentru  
construcţia acestei grădiniţe 
având în vedere faptul că în 
localitate nu există o clădire 
adecvată pentru funcţionarea 
unei astfel de unităţi de 
educaţie. 
 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Gabriel Tiţa-Nicolescu Deputat 
Independent 

pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 

197 Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
200.000 RON pentru finalizarea 
obiectivului de investitii – construire 
creşă nr.8, str. Jepilor nr. 1, 
municipiul Brasov, judeţul Brasov. 
 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul  
Gabriel Andronache – deputat PDL 

Motivare:  
.Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea construcţiei creşă 
pentru copii cu vârsta intre 0 şi 
3 ani având în vedere numărul 
foarte redus de locuri in unităţile 
educaţionale pentru copiii cu 
vârsta menţionată mai sus, din 
municpiul Brasov. 
 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 

Se propune respingerea întrucât 
potrivit legii creşele sunt 
considerate unităţi sanitare, iar 
finanţarea lor se asigură din 
bugetele locale.În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar  

198 199. Anexa nr.3/25 
200. Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Reabilitare Şcoala Generală nr. 2, oraş 
Uricani, jud. Hunedoara  

- 1.000.000 lei 
 

Motivare:  
.Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi  

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se de la ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
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 Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul  
Cornel Cristian Resmeriţă – deputat 
PSD+PC 
 

îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ adecvate. 
 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 

urma să se suporte cheltuielile. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

201 202. Anexa nr.3/25 
203. Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

 

Construcţie Grădiniţa nr. 2, oraş 
Uricani, jud. Hunedoara  1.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul  
Cornel Cristian Resmeriţă – deputat 
PSD+PC 
 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ adecvate. 
 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se de la ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să se suporte cheltuielile. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

204 205. Anexa nr.3/25 
206. Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, 

Continuarea lucrărilor Grădiniţă cu 
program normal Şcoala Generală nr. 
1, mun. Lupeni, jud. Hunedoara  

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se de la ce 
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Tineretului şi Sportului 
 

- 1.800.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul  
Cornel Cristian Resmeriţă – deputat 
PSD+PC 
 

procesului de învăţământ şi 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ adecvate. 
 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 

capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să se suporte cheltuielile. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

207 208. Anexa nr.3/25 
209. Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

 

Reparaţii şi modernizare Grup Şcolar 
Industrial Minier Lupeni, mun. 
Lupeni, jud. Hunedoara  

- 1.800.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul  
Cornel Cristian Resmeriţă – deputat 
PSD+PC 
 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ adecvate. 
 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se de la ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să se suporte cheltuielile. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

210 211. Anexa nr.3/25 
212. Ministerul 

Construcţie bază sportivă, Şcoala 
Generală nr. 1, mun. Lupeni, jud. 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
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Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

 

Hunedoara  
- 500.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul  
Cornel Cristian Resmeriţă – deputat 
PSD+PC 
 

desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ.  
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 

formulat, neprecizându-se de la ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să se suporte cheltuielile. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

213 214. Anexa nr.3/25 
215. Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

 

Reparaţii şi modernizare Şcoala 
Generală nr. 2, mun. Lupeni, jud. 
Hunedoara  

- 500.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul  
Cornel Cristian Resmeriţă – deputat 
PSD+PC 
 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ adecvate. 
 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se de la ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să se suporte cheltuielile. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

216 217. Anexa nr.3/25 Reparaţii şi modernizare Şcoala Motivare:  Se propune respingerea, întrucât 
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218. Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

 

Generală nr. 3, mun. Lupeni, jud. 
Hunedoara  

- 500.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul  
Cornel Cristian Resmeriţă – deputat 
PSD+PC 
 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ adecvate. 
 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 

amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se de la ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să se suporte cheltuielile. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

219 220. Anexa nr.3/25 
221. Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

 

Reparaţii şi modernizare Şcoala 
Generală nr. 4, mun. Vulcan, jud. 
Hunedoara  

- 500.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul  
Cornel Cristian Resmeriţă – deputat 
PSD+PC 
 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ adecvate. 
 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se de la ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să se suporte cheltuielile. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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222 223. Anexa nr.3/25 
224. Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

 

Reparaţii şi modernizare Şcoala 
Generală nr. 5, mun. Vulcan, jud. 
Hunedoara  

- 500.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul  
Cornel Cristian Resmeriţă – deputat 
PSD+PC 
 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ adecvate. 
 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se de la ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să se suporte cheltuielile. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

225 226. Anexa nr.3/25 
227. Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

 

Reparaţii şi modernizare Şcoala 
Generală nr. 6, mun. Vulcan, jud. 
Hunedoara  

- 500.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul  
Cornel Cristian Resmeriţă – deputat 
PSD+PC 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ adecvate. 
 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se de la ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să se suporte cheltuielile. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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228 229. Anexa nr.3/25 

230. Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

 

Reparaţii şi modernizare Şcoala 
Generală nr. 1, mun. Vulcan, jud. 
Hunedoara  

- 500.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul  
Cornel Cristian Resmeriţă – deputat 
PSD+PC 
 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ adecvate. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se de la ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să se suporte cheltuielile. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

231 232. Anexa nr.3/25 
233. Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

 

Continuarea investiţiei Şcoala 
generală Horea, Cloşca şi Crişan, 
mun. Brad,  jud. Hunedoara  
- 1.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul  
Laurenţiu Nistor – deputat PSD+PC 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ.  
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se de la ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să se suporte cheltuielile. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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234 235. Anexa nr.3/25 

236. Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

 

Construcţie Grădiniţa Floarea de Colţ,  
mun. Brad,  jud. Hunedoara  

- 5.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul  
Laurenţiu Nistor – deputat PSD+PC 
 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ adecvate. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se de la ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să se suporte cheltuielile. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

237 238. Anexa nr.3/25 
239. Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

 

Construcţie bază sportivă Com 
Tomeşti, jud. Hunedoara  
- 250.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul  
Laurenţiu Nistor – deputat PSD+PC 
 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ.  
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se de la ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să se suporte cheltuielile. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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240 241. Anexa nr.3/25 
242. Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

 

Continuarea investiţiei Şcoala 
generală, Com. Şoimuş  jud. 
Hunedoara  
- 1.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul  
Laurenţiu Nistor – deputat PSD+PC 
 

Motivare:  
 Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Aprobată prin HG 370/2008 şi 
962/2008, şcoala a fost 
retrocedată prin sentinţa Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie 
Bucureşti prin Decizia nr. 
5284/1/2005 şi peste  un an 
jumătate trebuie predată 
proprietarului, rămânând 350 
elevi care nu mai au unde să 
înveţe.  
 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se de la ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să se suporte cheltuielile. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

243 244. Anexa nr.3/25 
245. Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

 

Construcţie Grupuri sociale şi 
împrejmuire Şcoala generală 
Gurasada jud. Hunedoara  

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

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ adecvate. 
 
 ADMIS DE: 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se de la ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să se suporte cheltuielile. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul  
Laurenţiu Nistor – deputat PSD+PC 
 

Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 

bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

246 247. Anexa nr.3/25 
248. Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

 

Reparaţii generale Şcoala I-IV, Com. 
Blăjeni, jud. Hunedoara  

- 1.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01. 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul  
Laurenţiu Nistor – deputat PSD+PC 
 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ adecvate. 
 
 
 ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se de la ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să se suporte cheltuielile. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

249 250. Anexa nr.3/25 
251. Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

 

Reparaţii Şcoală Generală, Com. 
Luncoiu de Jos, jud. Hunedoara  

- 270.000 lei 
 

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

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ adecvate. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se de la ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să se suporte cheltuielile. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul  
Laurenţiu Nistor – deputat PSD+PC 
 

 ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 

bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

252 253. Anexa nr.3/25 
254. Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

 

Modernizare Şcoală Generală Ion 
Buteanu, Com. Buceş, jud. Hunedoara  

- 161.000 lei 
 

Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01. 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul  
Laurenţiu Nistor – deputat PSD+PC 
 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ adecvate. 
 
 
 
 ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se de la ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să se suporte cheltuielile. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

255 256. Anexa nr.3/25 
257. Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
cu suma de 300.000 RON pentru 
finalizarea obiectivului de investitii – 
construire creşă nr.8, str. Jepilor nr. 1, 

Motivare:  
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea construcţiei creşă 
pentru copii cu vârsta intre 0 şi 
3 ani având în vedere numărul 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să se suplimenteze. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 



 
 
Nr. 
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municipiul Brasov, judeţul Brasov. 
 

Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul  
Deputat PD-L Florin Postolachi 
 

foarte redus de locuri in unităţile 
educaţionale pentru copiii cu 
vârsta menţionată mai sus, din 
municipiul Brasov. 
 
 ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 

nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

258 259. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 20.198 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor de învăţământ 
Judeţul Vrancea, după cum urmează: 
Reabilitarea şi modernizarea 
şcolilor în municipii şi oraşe – 
ODOBEŞTI  
- Reabilitare corp C, Liceul teoretic – 
1.000 mii lei 
Construirea de grădiniţe în 
municipii şi oraşe 
- Construire grădiniţa sat Unirea oraş 
Odobeşti – 1.000 mii lei 
- Construire grădiniţa nr.1 cu program 
prelungit oraş Odobesti – 1.000 mii lei
Reabilitare şi modernizarea de 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi  
desfăşurarea optimă a 
procesului de învătământ şi 
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învătământ adecvate. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor de ănvătământ. 
 
 ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să se suplimenteze. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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grădiniţe în comune 
- Reabilitare Grădiniţa comuna Cotesti 
– 200 mii lei 
- Reabilitare grădiniţa Viisoara 
comuna Vidra – 417 mii lei 
- Reabilitare grădiniţa comuna 
Virtescoiu – 1.000 mii lei 
Reabilitare şi modernizare şcoli în 
comune 
- reabilitare şcoala cu clasele I-VIII, 
comuna Bîrsesti – 1.000 mii lei 
- Reabilitare Şcoala Cotesti – 200 mii 
lei 
- Consolidare si modernizare şcoala 
Goleşti – 376 mii lei 
- Reabilitare şcoala comuna Năruja – 
950 mii lei 
- Reabilitare şcoala  Pârâul Pinului si 
Reabilitare şcoala  Brădăceşti, 
comuna Nereju – 500 mii lei 
- Reabilitare şcoala – reabilitare 
termică comuna Paulesti – 86 mii lei 
- Reabilitare şcoala Şerbeşti comuna 
Vidra – 675 mii lei 
- Reabilitare şcoala cls. I-VIII 
Faraoanele şi reabilitare  
 
Şcoala de arte si meserii comuna 
Virtescoiu – 1.000 mii  
lei 
- Reabilitare şcoala Vrîncioaia – 250 
mi lei 
Construire grădiniţe în comune 
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- Construcţie grădiniţa, sat Bîrsesti 
comuna Bîrsesti – 1.000 mii lei 
- Construire grădiniţa comuna Golesti 
– 1.000 mii lei 
- Construcţie grădiniţa cu program 
normal 3 grupe şi şcoală cu 4 săli de 
clasă, comuna Naruja – 1.000 mii lei 
- Construire grădiniţa Nereju Mic şi 
Chitcani, comuna Nereju – 1.600 mii 
lei 
- Construire grădiniţa sat Vetresti – sat 
Herăstrau comuna Nistoresti  – 700 
mii lei 
- Construcţie grădiniţa, 25 locuri sat 
Spulber – 549 mii lei 
Construire şcoli în comune 
-  Construire şcoala I – IV, Sahastru 
comuna Nereju – 1.000 lei 
- Construire şcoala cls. I-VIII, satul 
Vetresti, Herastrau, comuna Nistoresti 
– 1.000 mii lei 
- Şcoala primara I-IV Hăulişca, 
comuna Paulesti – 1.000 mii lei 
- Şcoala primara şi grădiniţa comuna 
Spulber – 695 mii lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului 
cap.5001, grupa 50, art.01. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
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Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi doamna 
Deputat Cristian Sorin Dumitrescu 

260 261. Anexa 3/25/ 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

 

Se propune alocarea sumei de 
3000.mii lei in vederea realizarii 
obiectivului ,,Construire gradinita” 
oras Baile Olanesti, jud. Valcea 
Capitol Invatamant Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice Art. 02 alin 15 
– Finantarea cheltuielilor de capital 
ale unitatilor de invatamant 
preuniversitar 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 
 
Autori :Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilori Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi domnul Deputat PNL,  
Cristian Buican 
 

Motivare:  
Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii 
unităţilor de cultură . Sumele 
sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
scolare.paţiul rural 
 
 ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2010 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

262. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se majorează cheltuielile prevăzute 
pentru Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului în 
Anexa 3/25, la Capitolul 5300 
cercetare fundamentală şi cercetare 
dezvoltare, Grupa 20, Titlul II bunuri 
şi Servicii, cu suma de 700 mii lei. 
Celelalte anexe se modifică în 
consecinţă.  

Cheltuielile au scăzut cu cca. 
98,76% ceea ce grevează asupra 
bunei desfăşurări a activităţii de 
cercetare 
 
 
 
ADMIS DE: 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa de 
finanţare nu poate fi avută în 
vedere. Astfel, nu există un buget 
al Cancelariei Primului Ministru, 
iar Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2010 este limitat şi se va utiliza 
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Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului, 
cap.5001, grupa 50, art.01 şi bugetul 
Cancelariei Primului Ministru 
 
Autori:  
 
Comisia pentru învaţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Prof. Univ. Dr. Anghel Stanciu, 
Deputat PSD de Iaşi 

Comisia pentru învaţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
 

263. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune alocarea de către 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, a unei sume 
la art.2, alin.15 pentru următorul 
obiectiv de investitii: 
 Lucrări de modernizare Şcoala 

Gradiştea de Jos- introducere 
utilităţi ( grup sanitar ) com 
Gradiştea Jud Brăila, cu suma de 
75 mii lei 

 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
 
Comisia pentru învaţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în unitatea  
de învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea acesteia. 
 
 
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învaţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
de la ce capitol sau titlu de 
cheltuieli  ar urma să se aloce 
suma. În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Comisia pentru invăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PNL Diana Tuşa  

264. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune alocarea de către 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, a unei sume 
la art.2, alin.15 pentru următorul 
obiectiv de investitii: 
 Lucrare de execuţie Şcoala de 

Arte şi Meserii corp Comisia 
pentru sănătate, ecologie şi sport 
din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor, Sat Berteştii de Jos, 
Comuna Berteştii de Jos, Jud. 
Brăila, cu suma de 400 mii lei; 

 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
 
Comisia pentru învaţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PNL Diana Tuşa 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în unitatea  
de învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea acesteia. 
 
 
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învaţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
de la ce capitol sau titlu de 
cheltuieli  ar urma să se aloce 
suma. În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

265. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune alocarea de către 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, a unei sume 
la art.2, alin 15 pentru următorul 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în unitatea  
de învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea acesteia. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
de la ce capitol sau titlu de 
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obiectiv de investitii: 
 
- Construcţie Scoală cu cls. I-IV,  

Sat Lacu Sărat, comuna Chiscan, 
Jud Brăila, cu suma de 1.300 mii 
lei ; Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

 
Autori:  
 
Comisia pentru învaţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PNL Diana Tuşa 

 
 
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învaţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

cheltuieli  ar urma să se aloce 
suma. În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

266. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune alocarea de către 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, a unei sume 
la art.2, alin 15 pentru următorul 
obiectiv de investitii: 
 Reabilitare Şcoala cu clasele I-

VIII (2 corpuri: Şcoala Veche si 
Şcoala Nouă) Com Cireşu, Jud 
Brăila, cu suma de 2.000 mii lei; 

 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
 
Comisia pentru învaţământ, ştiinţă, 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în unitatea  
de învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea acesteia. 
 
 
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învaţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
de la ce capitol sau titlu de 
cheltuieli  ar urma să se aloce 
suma. În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PNL Diana Tuşa 

267. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune alocarea de către 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, a unei sume 
la art.2, alin.15 pentru următorul 
obiectiv de investitii: 
- Reabilitare Şcoala Generală 

clasele I-VIII, Sat Cotul Lung, 
Comuna Siliştea, Jud. Brăila, cu 
suma de 150 mii lei; 

 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
 
Comisia pentru învaţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PNL Diana Tuşa 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în unitatea  
de învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea acesteia. 
 
 
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învaţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
de la ce capitol sau titlu de 
cheltuieli  ar urma să se aloce 
suma. În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

268. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune alocarea de către 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, a unei sume 
la art.2, alin.15 pentru următorul 
obiectiv de investitii: 
- Reabilitare Şcoala Generală 

clasele I-IV, Sat Chichineţu, 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în unitatea  
de învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea acesteia. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
de la ce capitol sau titlu de 
cheltuieli  ar urma să se aloce 
suma. În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
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Comuna Ciocile, Jud. Brăila cu 
suma de 400 mii lei ; 

 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
 
Comisia pentru învaţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PNL Diana Tuşa 

ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învaţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

269. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune alocarea de către 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, a unei sume  
la art.2, alin.15 pentru următorul 
obiectiv de investitii: 
- Reabilitare Şcoala Generală 

clasele I-VIII, Comuna Tichileşti, 
Jud. Brăila, cu suma de 418 mii 
lei; 

 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
 
Comisia pentru învaţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în unitatea  
de învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea acesteia. 
 
 
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învaţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
de la ce capitol sau titlu de 
cheltuieli  ar urma să se aloce 
suma. În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Deputat PNL Diana Tuşa 

270. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune alocarea de către 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, a unei sume 
la art.2, alin.15 pentru următorul 
obiectiv de investitii: 
- Reabilitare Şcoala Generală 

clasele I-IV, Sat Gurguieţi, 
Comuna Scorţaru Nou, Jud. Brăila 
cu suma de 250 mii lei ; 

 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
 
Comisia pentru învaţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PNL Diana Tuşa 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în unitatea  
de învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea acesteia. 
 
 
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învaţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
de la ce capitol sau titlu de 
cheltuieli  ar urma să se aloce 
suma. În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

271. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune alocarea de către 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, a unei sume 
la art.2, alin.15 pentru următorul 
obiectiv de investitii: 
*Lucrări de amenajare şi aducţiune 
apă, Şcoala Generală nr. 9, Municipiul 
Brăila, Jud. Brăila, cu suma de 200 
mii lei. 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în unitatea  
de învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea acesteia. 
 
 
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învaţământ, 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
de la ce capitol sau titlu de 
cheltuieli  ar urma să se aloce 
suma. În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
 
Comisia pentru învaţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PNL Diana Tuşa 

ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

272. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se alocă suma de 1.500.000 de lei 
pentru construcţia unei gardiniţe in 
comuna Nojorid, jud. Bihor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
 
Comisia pentru învaţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PSD Sorin-Ioan Roman 

Locaţia existentă nu corespunde 
exigenţelor unui învăţământ 
preşcolar la un nivel decent în 
mediul rural. Finanţarea se 
poate face din împrumuturile 
externe sau din fondurile 
destinate investiţiilor din 
bugetul ministerului. 
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învaţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
de la ce capitol sau titlu de 
cheltuieli  ar urma să se aloce 
suma. În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

273. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se alocă suma de 100.000 de lei 
pentru finalizarea reabilitarii termice a  
Şcolii cu clasele I-VIII din localitatea 
Avram Iancu, comuna Avram Iancu, 

După ce s-au făcut lucrări 
pentru reabilitarea Şcolii, 
inclusiv termic, în momentul de 
faţă nu se poate uza de facilităţi 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
de la ce capitol sau titlu de 
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jud. Bihor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
 
Comisia pentru învaţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PSD Sorin-Ioan Roman 

deoarece nu s-a achitat sumele 
către firma ce a relizat instalaţia 
de încălzire, motiv pentru care 
firma respectivă nu finalizează 
lucrarea deşi este în fază de 
teste. Finanţarea se poate face 
din împrumuturile externe sau 
din fondurile destinate 
investiţiilor din bugetul 
ministerului. 
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învaţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

cheltuieli  ar urma să se aloce 
suma. În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

274. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se alocă suma de 600.000 de lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a Şcoalii din localitatea 
Cheresig, comuna Toboliu, jud. Bihor.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
 
Comisia pentru învaţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

În localitatea Cheresig 
reabilitarea vechii şcoli ar fi fost 
o chestiune mult prea 
costisitoare şi ineficientă în 
timp, motiv pentru care s-a 
demarat construirea unei noi 
construcţii. Lucrările au mers 
bine, ajungându-se la nivelul 
doi, la realizarea plafonului. Din 
păcate nu au mai fost alocate 
fonduri condiţii în care există 
riscul ca ceea ce s-a realizat 
până acum să se degradeze.  
Finanţarea se poate face din 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
de la ce capitol sau titlu de 
cheltuieli  ar urma să se aloce 
suma. În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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Deputat PSD Sorin-Ioan Roman 

împrumuturile externe sau din 
fondurile destinate investiţiilor 
din bugetul ministerului. 
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învaţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

exerciţiului bugetar. 

275. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se alocă suma de 391.015 de lei 
pentru reabilitarea termică a clădirii 
Liceului Teoretic din comuna Tinca, 
jud. Bihor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
 
Comisia pentru învaţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PSD Sorin-Ioan Roman 

Liceul Teoretic din comuna 
Tinca are mari deficienţe în ceea 
ce priveşte eficienţa termică. 
Costurile necesare pentru 
această lucrare au fost calculate, 
proiectul având nevoie de 
finanţare în suma prezentată. 
Finanţarea se poate face din 
împrumuturile externe sau din 
fondurile destinate investiţiilor 
din bugetul ministerului. 
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învaţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
de la ce capitol sau titlu de 
cheltuieli  ar urma să se aloce 
suma. În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

276. Anexa nr.3/25 Ministerul Se alocă suma de 130.000 de lei Şcoala Generală din localitatea Se propune respingerea, întrucât 
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Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

pentru reabilitarea termică la Şcoala 
Generală din localitatea Girişul 
Negru, comuna Tinca, jud. Bihor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
 
Comisia pentru învaţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PSD Sorin-Ioan Roman 

Girişul Negru, comuna Tinca 
are mari deficienţe în ceea ce 
priveşte eficienţa termică. 
Costurile necesare pentru 
această lucrare au fost calculate, 
proiectul având nevoie de 
finanţare în suma prezentată. 
Finanţarea se poate face din 
împrumuturile externe sau din 
fondurile destinate investiţiilor 
din bugetul ministerului. 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învaţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
de la ce capitol sau titlu de 
cheltuieli  ar urma să se aloce 
suma. În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

277. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se alocă suma de  800.000 de lei 
pentru amenajarea unei Grădiniţe cu 
program prelunguit şi a unui centru 
school after school în localitate Cefa 
comuna Cefa, judeţul Bihor. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
 
Comisia pentru învaţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Mediul rural a fost întotdeauna 
vitregit de o educaţie la un nivel 
corespunzător. Lipsa unei 
grădiniţe cu program prelungit 
afectează şi familiile ce sunt 
nevoite să sacrifice unul dintre 
părinţi pentru a avea grijă de 
copilul ce stă la grădiniţă doar 
până la ora 12. O asemenea 
instituţie este mai mult decât 
necesară la nivelul unei comune 
Finanţarea se poate face din 
împrumuturile externe sau din 
fondurile destinate investiţiilor 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
de la ce capitol sau titlu de 
cheltuieli  ar urma să se aloce 
suma. În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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Deputat PSD Sorin-Ioan Roman 

din bugetul ministerului. 
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învaţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

exerciţiului bugetar. 

278. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se alocă suma de 300.000 de lei  
pentru construirea a două terenuri de 
sport în localitatţile Inand şi Cefa, 
comuna Cefa, judeţul Bihor. 
 Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
 
Comisia pentru învaţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PSD Sorin-Ioan Roman 

 

Se accentuează nevoia sportului 
de masă, din păcate nu se ridică 
problema infrastructurii pentru 
acest lucru.  Finanţarea se poate 
face din împrumuturile externe 
sau din fondurile destinate 
investiţiilor din bugetul 
ministerului. 
 
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învaţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu există 
baza legală pentru finanţarea din 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
a unor cheltuieli pentru construirea 
de terenuri de sport aparţinând 
autorităţilor locale. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

279. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se alocă suma de 1.500.000 de lei 
pentru construirea unui stadion în 
localitatea Inand, Comuna Cefa, 
judeţul Bihor.  

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

Problema sportului de masă 
fundamentează alocarea acestei 
sume. Finanţarea se poate face 
din împrumuturile externe sau 
din fondurile destinate 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu există 
baza legală pentru finanţarea din 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
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bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
 
Comisia pentru învaţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PSD Sorin-Ioan Roman 

 

investiţiilor din bugetul 
ministerului. 
 
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învaţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

a unor cheltuieli pentru construirea 
de stadioane aparţinând 
autorităţilor locale. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

280. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se alocă suma de 400.000 de lei 
pentru reabilitarea Căminului Cultural 
din localitatea Gepiu, comuna Gepiu, 
judeţul Bihor. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
 
Comisia pentru învaţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PSD Sorin-Ioan Roman 

 

Necesitatea unor instituţi 
culturale în mediul rural, unde, 
din păcate, subcultura câştigă 
teren este o obligaţie a 
guvernanţilor, indifernet de 
culoarea partidului de 
guvernământ. Finanţarea se 
poate face din împrumuturile 
externe sau din fondurile 
destinate investiţiilor din 
bugetul ministerului. 
 
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învaţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu există 
baza legală pentru finanţarea din 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
a unor cheltuieli pentru reabilitarea 
căminelor culturale, acestea nefiind 
unităţi subordonate acestui 
minister.  În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Senatului 
281. Anexa nr.3/25 Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se alocă suma de 2.000.000 de lei 
pentru construirea unei săli de sport în 
localitatea Cefa, comuna Cefa, judeţul 
Bihor. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
 
Comisia pentru învaţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PSD Sorin-Ioan Roman 

Problema sportului de masă 
fundamentează alocarea acestei 
sume. Finanţarea se poate face 
din împrumuturile externe sau 
din fondurile destinate 
investiţiilor din bugetul 
ministerului. 
 
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învaţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu există 
baza legală pentru finanţarea din 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
a unor cheltuieli pentru construirea 
sălilor de sport. Acestea se 
finanţează din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului care are în derulare un 
astfel de program. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

282. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Continuarea lucrărilor Grădiniţă cu 
program normal Şcoala Generală nr. 
1, mun. Lupeni, jud. Hunedoara  

- 100.000 lei 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, 
art.01 
 
Autori: 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi  
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ adecvate. 
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
de la ce capitol sau titlu de 
cheltuieli  ar urma să se finanţeze 
lucrările. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
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 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat independent dl. Tiţa 
Nicolescu Gabriel 

Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

283. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune alocarea sumei de 1.200 
mii lei, la capitolul Învatamant, Titlul 
VI Transferuru intre unitati ale 
administratiei publice, art.02,alin.15-
Finantarea cheltuielilor de capital ale 
unitatilor de invatamant preuniversitar 
in vederea realizarii obiectivului 
”Mansardare Scoala Generala 
Sercaia”, comuna Sercaia ,  judeţul  
Brasov. 
Sursa de Finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PNL Gheorghe Gabor 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
scolare spaţiul rural 
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2010 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

284. Anexa 3/25/  
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Capitol Invatamant 
 

Se propune alocarea sumei 10000 mii 
lei in vederea realizarii obiectivului 
,,Reabilitare Liceul de turism 
Calimanesti” oras Calimanesti, jud. 
Valcea  Titlul VI Transferuri intre 

Motivare:  
Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii 
unităţilor de cultură . Sumele 
sunt necesare pentru 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2010 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
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unitati ale administratiei publice  
Art. 02 alin 15 – Finantarea 
cheltuielilor de capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 
 
Autori :Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilori Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi domnul Deputat PNL,  
Cristian Buican 
 

imbunătăţirea infrastructurii 
scolare.paţiul rural 
 
 ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 

“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

285. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Suplimentarea bugetului ministerului 
de la 14.590.490 mii lei cu 2.694.500 
mii lei, reprezentând 0,5% din PIB 
pentru a se atinge 5,5% din PIB.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
 
Autori: Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, deputat 
Anghel Stanciu  PSD  
 

Creşterea deficitului bugetar de 
la 35.024 mii lei la 37.7185 mii 
lei. 
 
RESPINS DE 
 
Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport ale 
Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret 
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să se suplimenteze. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

286. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se majorează suma prevăzută pentru 
cheltuielile de personal cu 63.498 mii 
lei, la capitolul 5001, titlul 10. 

În proiectul de buget pentru anul 
2010 este prevăzută o creştere 
generală a cheltuielilor de 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
cheltuielile de personal cuprinse în 
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Sursa de finanţare: „Cheltuielile de 
capital” ale Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, 
cheltuieli care s-ar reduce de la 
547.877 mii lei la 484.379 mii lei. 
 
Autori:  
 

personal de 9,36 %. În proiectul 
de buget al Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, 
cheltuielile de personal din 
sumele alocate de la bugetul de 
stat sunt în scădere  cu 6,34%. 
Considerăm raţional ca şi în 
bugetul MECTS să se reflecte 
creşterea cheltuielilor de 
personal în procentul în care ele 
sunt prevăzute pentru ansamblul 
bugetului de stat. 
Suma de 378.822 mii lei trebuie 
să fie majorată la 442.320 mii 
lei. 
 
RESPINS DE 
 
Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport ale 
Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 
 
Nu este precizat autorul 
amendamentului. 

proiectul de buget pe anul 2010 al 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului au fost 
fundamentate pe baza numărului de 
posturi ocupate la nivelul 
ministerului şi al unităţilor din 
subordine şi a drepturilor de natură 
salarială de care beneficiază 
personalul bugetar, conform legii. 
În cazul în care amendamentul 
vizează suplimentarea cheltuielilor 
de personal aferente 
învăţământului preuniversitar, 
conform legii acestea nu se asigură 
din bugetul ministerului, ci din 
bugetele autorităţilor administrativ-
teritoriale pe a căror rază îşi 
desfăşoară activitatea unităţile de  
învăţământ preuniversitar. 

287. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Lucrări de reabilitare faţadă Şcoală 
Comuna Amaru, Judeţ Buzau = 
100.000 lei de la capitolul 5001, titlul 
51 „Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Finalizarea lucrarilor în 
continuare, asigurarea spaţiilor 
şcolare şi realizare de obiective 
noi 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, se propun unele 
lucrări de rebilitare a unităţilor 
şcolare, a căror finanţare ar urma 
să se realizeze din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
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Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputat Ghiveciu Marian 
Grup Parlamentar al PSD + PC 
 

ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Tineretului şi Sportului, fără a se 
preciza concret de la ce capitol şi 
articol de cheltuieli.  

288. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Lucrări de construire, obiectiv de 
investiţii Grădiniţa nr.2, oraş 
Pogoanele, Judeţ Buzău = 644.023 lei 
de la capitolul 5001, titlul 51 
„Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputat Ghiveciu Marian 
Grup Parlamentar al PSD + PC 
 

Finalizarea lucrarilor în 
continuare, asigurarea spaţiilor 
şcolare şi realizare de obiective 
noi 
 
 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, se propun unele 
lucrări de investiţii la unităţi 
şcolare, a căror finanţare ar urma 
să se realizeze din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, fără a se 
preciza concret de la ce capitol şi 
articol de cheltuieli.  

289. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Reabilitare atelier Şcoală din cadrul 
Campus Şcolar oraş Pogoanele, Judeţ 
Buzău = 411.406 lei de la capitolul 
5001, titlul 51 „Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”. 

Finalizarea lucrarilor în 
continuare, asigurarea spaţiilor 
şcolare şi realizare de obiective 
noi 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, se propun unele 
lucrări de investiţii la unităţi 
şcolare, a căror finanţare ar urma 
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputat Ghiveciu Marian 
Grup Parlamentar al PSD + PC 
 

 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

să se realizeze din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, fără a se 
preciza concret de la ce capitol şi 
articol de cheltuieli.  

290. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Reabilitare Şcoală Generală Comuna 
Merei, Judeţ Buzău = 500.000 lei de 
la capitolul 5001, titlul 51 
„Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputat Ghiveciu Marian 
Grup Parlamentar al PSD + PC 
 

Finalizarea lucrarilor în 
continuare, asigurarea spaţiilor 
şcolare şi realizare de obiective 
noi 
 
 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, se propun unele 
lucrări de investiţii la unităţi 
şcolare, a căror finanţare ar urma 
să se realizeze din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, fără a se 
preciza concret de la ce capitol şi 
articol de cheltuieli.  

291. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Finalizare obiectiv de investiţii, 
Şcoala clasele I-IV şi Grădiniţa cu 
Program Nornal, Sat Căldăruşanca, 
Comuna Glodeanu Sărat, Judeţ Buzău 

Finalizarea lucrarilor în 
continuare, asigurarea spaţiilor 
şcolare şi realizare de obiective 
noi 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, se propun unele 
lucrări de investiţii la unităţi 
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= 900.000 lei de la capitolul 5001, 
titlul 51 „Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputat Ghiveciu Marian 
Grup Parlamentar al PSD + PC 
 

 
 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

şcolare, a căror finanţare ar urma 
să se realizeze din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, fără a se 
preciza concret de la ce capitol şi 
articol de cheltuieli.  

292. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Lucrări de reabilitare a Grădiniţa cu 
Program Normal, Sat Glodeanu Sărat, 
Judeţ Buzău = 60.000 lei de la 
capitolul 5001, titlul 51 „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputat Ghiveciu Marian 
Grup Parlamentar al PSD + PC 
 

Finalizarea lucrarilor în 
continuare, asigurarea spaţiilor 
şcolare şi realizare de obiective 
noi 
 
 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, se propun unele 
lucrări de investiţii la unităţi 
şcolare, a căror finanţare ar urma 
să se realizeze din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, fără a se 
preciza concret de la ce capitol şi 
articol de cheltuieli. În cazul în 
care autorii amendamentului au în 
vedere finanţarea de la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de capital”, 
alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale unităţilor 
de învăţământ preuniversitar”, este 
de menţionat că în bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
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Tineretului şi Sportului pe anul 
2010 nu sunt prevăzute sume la 
acest articol  

293. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului anexa 3/25 cu 
suma de 100.000  RON pentru 
înlocuire tâmplărie lemn exterioară cu 
tâmplărie PVC, geamuri termopan şi  
izolare termică la Şcoala Gimnazială 
Condrea-Corp B din Com.Umbrăreşti, 
Sat Condrea, Judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputat Axenie Carmen – 
PD-L 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, aflată 
într-o stare avansată de 
degradare. 
 
 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

294. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, Anexa nr. 
3/25,  cu suma de 40.000 RON pentru 
reabilitarea Şcolii generale nr 3 şi a 
grădiniţei nr. 7 din Strada Dragalina, 
Nr 70, Municipiul Băileşti, Judeţul 
Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acoperişului acestei 
şcoli şi a grădiniţei având în 
vedere stadiul avansat de 
degradare 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
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Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputat PD-L Gelu Vişan 

ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

295. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, Anexa nr. 
3/25,  cu suma de 44.000 RON pentru 
modernizarea bazei sportive din 
comuna Măceşu de Sus, Judeţul Dolj 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputat PD-L Gelu Vişan 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
modernizarea acestei baze 
sportive. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
autorităţilor locale nu sunt unităţi 
subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

296. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, Anexa nr. 
3/25,  cu suma de 43.000 RON pentru 
modernizare sistemului de încălzire a 
Şcolii generale Gheorghe Popescu, 
Comuna Întosura,  Judeţul Dolj 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
modernizarea sistemului de 
încălzire a Şcolii generale 
Gheorghe Popescu, Comuna 
Întosura,  Judeţul Dolj, prin 
achiziţia unei centrale termice şi 
construcţia instalaţiei necesare. 
 
ADMIS DE 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
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Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputat PD-L Gelu Vişan 

Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

297. Anexa 3/25/ Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si Sportului 
capitolul 50.01/Grupa 59 articolul 
08 

Majorarea fondului de la 11.300 mii 
lei la 13.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: din fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
guvernului. 
 
Autor: Comisiile  pentru  cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă ale 
Camerei deputatilor si a Senatului 
Deputat Kötő József, Grup UDMR 

În vederea păstrării identităţii 
culturale şi naţionale a 
generaţiilor a doua şi a treia din 
comunităţile româneşti din 
diasporă este nevoie de 
organizarea unor tabere cultural-
lingvistice în ţara-mamă pentru 
aceşti tineri. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol  de cheltuieli  ar urma să 
fie suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

298. Anexa nr.3/25/01 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, Anexa nr. 
3/25,  cu suma de 43.000 RON pentru 
modernizare sistemului de încălzire a 
Şcolii generale Padea, Comuna 
Drănic,  Judeţul Dolj 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
modernizarea sistemului de 
încălzire a Şcolii generale 
Padea, Comuna Drănic,  Judeţul 
Dolj, prin achiziţia unei centrale 
termice şi construcţia instalaţiei 
necesare. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputat PD-L Gelu Vişan 

pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

bugetar. 

299. Anexa nr.3/25/01 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, Anexa nr. 3/25/01  cu suma 
de 150.000 RON pentru reabilitarea 
Gradinitei cu program normal,  Com. 
Mediesu Aurit Judeţul Satu Mare 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputat PD-L Ioan Holdis 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei institutii de 
invatamant având în vedere 
stadiul avansat de degradare. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

300. Anexa nr.3/25/01 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, Anexa nr.3/25/01,  cu suma 
de 150.000 RON pentru reabilitarea 
Şcolii Generale cu clasele I-VIII,  
comuna Micula, Judeţul Satu Mare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputat PD-L Ioan Holdis 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei institutii de 
invatamant având în vedere 
stadiul avansat de degradare. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

301. Anexa nr.3/25/01 Ministerul Se propune suplimentare bugetului Se solicită admiterea Se propune respingerea, întrucât 
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Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, Anexa nr. 3/25/01,  cu suma 
de 200.000 RON pentru reabilitarea 
Grupului Scolar Economic „Gheorghe 
Dragos”, Localitatea Satu Mare 
Judeţul Satu Mare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputat PD-L Ioan Holdis 

amendamentului pentru 
reabilitarea acestei institutii de 
invatamant având în vedere 
stadiul avansat de degradare. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

302. Anexa nr.3/25/01 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, Anexa nr.3/25/01,  cu suma 
de 150.000 RON pentru reabilitarea 
Şcolii de Arte si Meserii, comuna  
Tarna Mare,  Judeţul  Satu MARE 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputat PD-L Ioan Holdis 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei institutii de 
invatamant având în vedere 
stadiul avansat de degradare. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

303. Anexa nr.3/25/01 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, Anexa nr.3 / 25 / 01  cu suma 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei institutii de 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
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de 150.000 RON pentru reabilitarea 
Şcolii generale Josani  cu clasele I-IV, 
comuna Turt,  Judeţul Satu Mare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputat PD-L Ioan Holdis 

invatamant având în vedere 
stadiul avansat de degradare. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

304. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se solicită majorarea bugetului pe 
anul 2010 pana la suma de 1.700.000 
mii lei, la capitolul 53.01. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
 
Autori: Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, senator 
Serban Constantin Valeca PSD 
 

Având în vedere că nu se 
solicită suma la nivelul prevăzut 
de „Strategia Lisabona” si dat 
fiind criza cu care ne 
confruntăm, se solicită suma de 
1.700.000 mii lei (deci o 
suplimentare cu 542171 mii lei) 
deoarece la nivelul actual de 
1.157.829 mii lei se apreciază 
drept consecinţă următoarele: 
- prelungirea nejustificată a 
duratei de realizare a 
proiectelor, peste cea prevăzută 
prin pachetele de informaţii (3 
ani); 
- nerealizarea la termenele 
prevăzute a activităţilor 
planificate în planul de realizare 
şi implicit neîndeplinirea 
indicatorilor şi a rezultatelor 
aşteptate (pentru exemplificare 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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din analiza impactului 
diminuării cu 73,3% a bugetelor 
pentru anul 2009, rezultă o 
diminuare a activităţilor din 
Planul de realizare pentru 2009 
cuprinsă intre 35 – 56%); 
- diminuarea drastică a 
colectivelor de lucru necesare 
realizării proiectelor, cu 
consecinţe agravante privind 
neparticiparea tinerilor 
cercetători, doctoranzi, etc. şi 
probabila reorientare a acestora 
spre alte domenii, reducându-se 
astfel resursa umană din 
domeniul cercetării; 
- stoparea tuturor achiziţiilor 
necesare pentru obţinerea 
rezultatelor angajate cu 
consecinţe asupra nivelului 
calitativ şi de o noutate tehnică 
a acestora. Din analiza 
efectuată, s-a constatat o 
reducere de pana la 80% a 
achiziţiilor necesare pentru 
derularea activităţilor de 
cercetare – dezvoltare; 
- amânarea implementării în 
economie a rezultatelor, unele 
dintre ele pierzându-şi gradul de 
noutate prin uzură morală, 
datorită prelungirii din lipsă de 
finanţare a duratei proiectelor; 
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nu în ultimul rând, 
neîndeplinirea la nivelul anului 
2013 a obiectivelor stabilite prin 
Strategia Naţională de CDI, 
datorită derulării defectuoase a 
instrumentelor de implementare 
a actualei strategii PNCDI II.  
 
RESPINS DE 
 
Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport ale 
Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 
 
Precizare generică. Sursa de 
finanţare nu este viabilă. 
 

305. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se redistribuie din suma prevăzută, în 
capitolul 6501, subcapitol 11, paragraf 
04-„Cămine şi cantine pentru 
studenţi”, suma de 160 000 mii lei  la 
capitolul 6501-Învăţământ, grupa 71, 
articol 03- „Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe”, pentru cheltuieli de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
universitar. 
 
Sursa de finanţare: Redistribuire în 
cadrul bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

In momentul de faţă, suma 
prevăzută la capitolul 6501, 
subcapitol 11, paragraf 04-
„Cămine şi cantine pentru 
studenţi” este dublă faţă de  anii 
trecuţi, în timp ce pentru 
cheltuielile de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
universitar nu există fonduri 
suficiente, pentru finanţarea 
obiectivelor de investiţii. Fără o 
finanţare  corespunzătoare cele 
56 de universităţi de stat nu pot 
performa. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
cheltuielile pentru reparaţiile 
capitale se încadrează în categoria 
altor cheltuieli de investiţii, fiind 
prevăzute în programul de 
investiţii, în sumă globală în cadrul 
poziţiei C - „Alte cheltuieli de 
investiţii”, categoria „e) alte 
cheltuieli asimilate investiţiilor”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite în 
funcţie de priorităţi 
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Autori: Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, deputat PNL 
Cristian Adomniţei 

RESPINS DE 
 
Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport ale 
Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

306. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, Anexa nr. 
3/25/2  cu suma de 30.000 RON 
pentru inceperea lucrarilor de 
reabilitare la  Gradinita Daia Română, 
comuna Daia Română, judetul Alba. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputat PD-L Calin Potor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
inceperea lucrarilor de 
reabilitare a  Gradinitei din Daia 
Română, comuna Daia Română, 
judetul Alba deoarece aceasta 
gradinita necesita lucrari 
urgente de reabilitare. 
 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

307. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educaţiei Cercetării 
Tineretului şi Sportului, anexa 3/25/02 
cu suma de 300.000 RON pentru 
continuare lucrări investiţii Colegiul 
Naţional Pedagogic Carol I, Câmpul 
Lung, Judeţul Argeş. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
investiţii; finalizarea lucrărilor 
de încălzire. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
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Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputat PD-L Buta Sorin 

Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

308. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Anexa 
3/25/02 din Fondul de rezerva aflat la 
dispoziţia Guvernului cu  suma de 
45.000 Ron pentru lucrări de 
reabilitare la Şcoala de coordonare cu 
clasele I-VIII, sat Breaza, comuna 
Breaza, judeţul Buzău. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputat PD-L Preda Cezar 
Florin 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
efectuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

309. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Anexa 
3/25/02 din Fondul de rezerva aflat la 
dispoziţia Guvernului cu  suma de 
90.000 Ron pentru lucrări de 
reabilitare la Grădiniţa Ulmeni, Sat 
Ulmeni, Comuna Ulmeni, judeţul 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
efectuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
 
 
ADMIS DE 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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Buzău. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputat PD-L Preda Cezar 
Florin 

Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

310. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Anexa 
3/25/02 din Fondul de rezerva aflat la 
dispoziţia Guvernului cu  suma de 
50.000 Ron pentru lucrări de 
reabilitare la Şcoala cu clasele I-VIII 
corp B, sat Pietroasele, comuna 
Pietroasele, judeţul Buzău. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputat PD-L Preda Cezar 
Florin 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
efectuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

311. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului anexa 3/25/02,  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
extindere spaţii necesare 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
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cu suma de 150.000 RON pentru 
amenajare terasă şcoală în vederea 
obţinerii de spaţii necesare 
programului educaţional „Şcoală după 
şcoală”. Şcoala generală nr.20 Tudor 
Vladimirescu, str. Călugăreni, nr 3, 
municipiul Piteşti, Judeţul Argeş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputat PD-L Cristian 
Boureanu 

programului educaţional 
„Şcoală după şcoală”, având în 
vedere necesitatea funcţionării 
acestora în condiţii optime.  
 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

312. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 3/25/02 
cu suma de 150.000 RON pentru 
reabilitare Cămin nr.3 Fete din cadrul 
Colegiului tehnic Dimitrie Dima, str. 
Războieni nr.35, municipiul Piteşti, 
jud. Argeş.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea  
Căminului nr. 3 Fete în vederea 
finalei olimpiadei pe ţară la 
chimie şi şcoli tehnice.  
 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Senatului, deputat PD-L Cristian 
Boureanu 

313. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se suplimentează  bugetul Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, anexa nr. 3/25/02,  cu suma 
de 300.000 RON pentru reabilitarea 
şcolii generale  
 clasele I-IV, sat Tufa, Oraş 
Mihăileşti, Judeţ Giurgiu. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputat PD-L Dan Păsat 

Pentru reabilitarea acestei şcoli 
având în vedere stadiul avansat 
de degradare 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

314. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se suplimentează  bugetul Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, anexa nr. 3/25/02,  cu suma 
de 60.000 RON pentru reparaţii şi 
utilităţi, al Şcolii Generale Frăţilă, 
Comuna Buzeşti, Judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, senator Radu Mircea 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reparaţii 
şi utilităţi. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Berceanu, deputat Dascălu Constantin 
315. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 

Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se suplimentează  bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa nr. 3/25/02,  cu suma 
de 50.000 RON pentru reparaţii 
curente, Grădiniţa nr. 32, Municipiul 
Craiova, Judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, senator Radu Mircea 
Berceanu, deputat Dascălu Constantin 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reparaţii 
curente. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

316. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, anexa  
nr.3/25/02, cu suma de 50.000 RON 
pentru reparaţii curente al Şcolii 
Generale nr. 14, Grădiniţa Şimnic, 
Municipiul Craiova, Judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, senator Radu Mircea 
Berceanu, deputat Dascălu Constantin 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reparaţii 
curente. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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317. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, anexa 
nr.3/25/02, cu suma de 40.000 RON 
pentru Grădiniţa nr. 53, Municipiul 
Craiova, Judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, senator Radu Mircea 
Berceanu, deputat Dascălu Constantin 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reparaţii 
curente. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

318. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, anexa 
nr.3/25/02, cu suma de 50.000 RON 
pentru Şcoala Generală nr. 24, 
Municipiul Craiova, Judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, senator Radu Mircea 
Berceanu, deputat Dascălu Constantin 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reparaţii 
curente. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

319. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, anexa 
nr.3/25/02, cu suma de 50.000 RON 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reparaţii 
curente. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
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pentru Şcoala Generală nr. 30, 
Municipiul Craiova, Judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, senator Radu Mircea 
Berceanu, deputat Dascălu Constantin 

 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

320. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, Anexa nr. 
3/25/02 cu suma de 300.000 RON 
pentru reabilitarea (lucrări în 
continuare) sediului ISJ Mehedinţi din 
Municipiul Drobeta Turnu Severin, 
judeţul Mehedinţi 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputat PD-L Doiniţa 
Mariana Chircu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea (lucrări în 
continuare) ISJ Mehedinţi 
pentru deservirea în condiţii de 
normalitate a procesului 
instructiv-educativ, precum şi a 
activităţilor de coordonare, 
îndrumare şi control privind 
procesul instructiv- educativ la 
nivelul judeţului Mehedinţi. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

321. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
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si Sportului Inovării, anexa 3/25/02, cu suma de 
20.000 RON pentru reabilitarea Scolii 
De Arte şi Meserii Samus Cluj – 
Napoca, Judeţul Cluj.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputat PD-L Adrian 
Gurzău 
 

reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

322. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării,  anexa Anexa nr. 3/25/02,  cu 
suma de 80.000 RON pentru 
reabilitarea Scolii Generale cu clasele 
I-VIII, sat Valea Sarii, comuna Valea 
Sarii, Judeţul Vrancea 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputat PDL lin Silviu 
Trasculescu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea Scolii Generale cu 
clasele I-VIII, sat Valea Sarii, 
comuna Valea Sarii, Judeţul 
Vrancea, avand in vedere gradul 
ridicat de uzura al constructiei. 
 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

323. Anexa nr.3/25/02 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Se solicită admiterea Se propune respingerea, întrucât 
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Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării,  anexa Anexa nr. 3/25/02,  cu 
suma de 50.000 Ron pentru 
reabilitarea Grădiniţei din satul 
Tifesti, comuna Tifesti, Judeţul 
Vrancea 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputat PDL lin Silviu 
Trasculescu 

amendamentului pentru 
reabilitarea reabilitarea 
Gradinitei din satul Tifesti, 
comuna Tifesti, Judeţul 
Vrancea, avand in vedere gradul 
ridicat de deteriorare a 
imobilului. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

324. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării,  anexa Anexa nr. 3/25/02, cu 
suma de 50.000 Ron pentru 
reabilitarea si extinderea  Gradinitei nr 
1, comuna Paunesti, Judeţul Vrancea 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputat PDL lin Silviu 
Trasculescu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea si extinderea  
Gradinitei nr 1, comuna 
Paunesti, Judeţul Vrancea 
avand in vedere gradul ridicat 
de deteriorare a constructiei. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

325. Anexa nr.3/25/02 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Se solicită admiterea Se propune respingerea, întrucât 
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Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării,  cu 
suma de 50.000 Ron pentru 
modernizarea Scolii de Arte si Meserii 
„Stefan cel Mare si Sfant”, comuna 
Suraia, Judeţul Vrancea 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputat PDL lin Silviu 
Trasculescu 

amendamentului pentru 
modernizarea Scolii de Arte si 
Meserii „Stefan cel Mare si 
Sfant”, comuna Suraia, Judeţul 
Vrancea avand in vedere 
conditiile improprii in care se 
desfasoara in acest moment 
actul de invatamant. 
 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

326. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 1.200 mii lei 
pentru construcţia Şcolii Generale 
Clasele I-IV, Sticlăria II Rediu, 
comuna Scobinţi, judeţul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Senatului, domnul deputat Anghel 
Stanciu PSD 

327. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 1.200 mii lei 
pentru construcţia Şcolii Generale 
Clasele I-IV Scobinţi II, judeţul Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, domnul deputat Anghel 
Stanciu PSD 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

328. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 350 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reparaţii capitale  a Şcolii 
de Arte şi Meserii „Gh. Ciobanu (corp 
grădiniţă) comuna Adrieşeni, judeţul 
Iaşi” 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, domnul deputat Anghel 
Stanciu PSD 

tineret şi sport a Senatului 

329. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 350 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reparaţii capitale la 
Şcoala de Arte şi Meserii „Gh. 
Ciobanu” Andrieşeni, comuna 
Andrieşeni, judeţul Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, domnul deputat Anghel 
Stanciu PSD 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

330. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 250 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reparaţii capitale la 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
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Şcoala de Arte şi Meserii „Gh. 
Ciobanu” Glăvăneşti, comuna 
Andrieşeni, judeţul Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, domnul deputat Anghel 
Stanciu PSD 

 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

331. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 150 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reparaţii capitale la 
Şcoala de Arte şi Meserii „Gh. 
Ciobanu” Buhăieni, comuna 
Andrieşeni, judeţul Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, domnul deputat Anghel 
Stanciu PSD 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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332. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 500 mii lei 
pentru construcţia Şcolii Generale 
Clasele I –VIII Spineni, comuna 
Andrieşeni, judeţul Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, domnul deputat Anghel 
Stanciu PSD 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

333. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 150 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrării la Grădiniţa Şipote, comuna 
Şipote, judeţul Iaşi   
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, domnul deputat Anghel 
Stanciu PSD 

334. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 300 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reparaţii capitale a 
Grădiniţei Hălceni, comuna Şipote, 
judeţul Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, domnul deputat Anghel 
Stanciu PSD 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

335. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 250 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor la Şcoala 
Iazu Vechi, comuna Şipote, judeţul 
Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, domnul deputat Anghel 
Stanciu PSD 

ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

336. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 175 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor la Şcoala 
cu clasele I-VIII Iazu Nou, comuna 
Şipote, judeţul Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, domnul deputat Anghel 
Stanciu PSD 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

337. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 480 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reabilitare la Şcoala de Arte şi Meserii 
Şipote, comuna Şipote, judeţul Iaşi  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, domnul deputat Anghel 
Stanciu PSD 

ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

338. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 100 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reabilitare la  Şcoala cu clasele I-IV 
Chişcăneni, comuna Şipote, judeţul 
Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, domnul deputat Anghel 
Stanciu PSD 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

339. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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art. 01 şi 03, cu suma de 50 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reabilitare la  Şcoala Hălceni, comuna 
Şipote, judeţul Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, domnul deputat Anghel 
Stanciu PSD 

lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

340. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 50 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reabilitare a  Şcolii cu clasele I-IV 
Iazu Vechi, comuna Şipote, judeţul 
Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, domnul deputat Anghel 
Stanciu PSD 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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341. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 1.000 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţii capitale la Şcoala de Arte şi 
Meserii Chişcăneni, comuna Şipote, 
judeţul Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, domnul deputat Anghel 
Stanciu PSD 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

342. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02, cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 985 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reparaţii capitale cu 
extindere şi încălzire generală la 
Şcoala de Arte şi Meserii Fîntînele, 
comuna Fîntînele, judeţul Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, domnul deputat Anghel 
Stanciu PSD 

tineret şi sport a Senatului 

343. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 100 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reparaţii capitale la 
Şcoala cu clasele I-VIII Spuineni, 
comuna Fîntînele, judeţul Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, domnul deputat Anghel 
Stanciu PSD 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

344. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 1250 mii lei 
pentru construcţia Grădiniţei cu 
program normal nr. 2, comuna 
Fîntînele, judeţul Iaşi  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, domnul deputat Anghel 
Stanciu PSD 

ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

345. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 980 mii lei 
pentru construcţia Şcolii din satul 
Traian, comuna Bivolari, judeţul Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, domnul deputat Anghel 
Stanciu PSD 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

346. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 1.000 mii lei 
pentru construcţia Şcolii din satul 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
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Buruieneşti, comuna Bivolari, judeţul 
Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, domnul deputat Anghel 
Stanciu PSD 

unităţilor e învăţământ.  
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

347. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 400 mii lei 
pentru reabilitarea Şcolii Trifeşti, corp 
V comuna Trifeşti, judeţul Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, domnul deputat Anghel 
Stanciu PSD 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

348. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, cu suma de 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 134 -

2.300 mii lei pentru Şcoala nr. 2 şi 
grădiniţa Bogata, comuna Todireşti, 
executată şi neachitată.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, domnul deputat Anghel 
Stanciu PSD 

lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

349. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 1.970 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor sediului nou al Grădiniţei cu 
program normal din oraşul Hîrlău, 
judeţul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, domnul deputat Anghel 
Stanciu PSD 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

350. Anexa nr.3/25/02 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Lucrarea a fost  începută, Se propune respingerea, întrucât  
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Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului anexa nr. 
03/20/02 cap. 6501, grupa titlul 71, 
art. 01 şi art. 03 cu suma de 320 mii 
lei pentru lucrări de reabilitare la 
Şcoala de Arte şi Meserii Racoş, jud. 
Braşov 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, şi deputati UDMR Farkas 
Anna-Lili, Erdei-Dolóczki István, 
Lakatos Petru  

clădirea este nefolosibilă şi din 
acest motiv este perturbat 
demersul didactic. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

351. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului anexa nr. 
03/20/02 cap. 6501, grupa titlul 71, 
art. 01 şi art. 03 cu suma 1000 mii lei, 
pentru construcţie nouă – Şcoala 
generală Apaţa comuna Apaţa jud 
Braşov 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Clădirea şcolii a fost retrocedată 
Bisericii din termenul de 5 ani 
au trecut 4 şi Biserica nu doreşte 
să vândă  nici să concesioneze 
această clădire deci este nevoie 
de o construcţie nouă. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, şi deputati UDMR Farkas 
Anna-Lili, Erdei-Dolóczki István, 
Lakatos Petru  

352. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului anexa nr. 
03/20/02 cap. 6501, grupa titlul 71, 
art. 01 şi art. 03 cu suma de 1.500 mii 
lei pentru lucrări de reabilitare la 
Colegiul Naţional Áprily Lajos Mun. 
Braşov jud. Braşov. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, şi deputati UDMR Farkas 
Anna-Lili, Erdei-Dolóczki István, 
Lakatos Petru  

Lucrarea a fost  începută, 
clădirea este nefolosibilă şi din 
acest motiv este perturbat 
demersul didactic. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

353. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de 850 mii lei la capitolul  5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 15 
„Finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar” pentru reabilitarea 
şcolii nr. 27, cu clasele I- IV, din 
cartierul Popoveni, oraşul Craiova, 

Starea actuală a instituţiei de 
învăţământ necesită: 
 executarea acoperiş din tablă 

zincată, cu streaşină şi  
burlane din tablă zincată 

 reabilitare termică cladirii 
 finisaje interioare care 

cuprind: tencuieli, glet, 
zugrăveli lavabile, gresie 
antiderapantă, lambriuri din 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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jud. Dolj.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, şi deputat PSD Gust 
Băloşin Florentin 

lemn la pereţi 
 amenajare spaţiu verde în 

curtea şcolii 
 finisaje exterioare care 

cuprind: tencuieli şi 
zugrăveli cu vopsea lavabilă 

 pavaj alei interioare  
 amenajare  loc de joacă 

pentru copii 
 construire grup sanitar 
 branşare la reţeaua de apă 

curentă  
împrejmuire incintă curte. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

354. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de 500 mii lei la capitolul  5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 15 
„Finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar” pentru reabilitarea 
bazinului de înot din cadrul Colegiului 
Carol I, Craiova, jud. Dolj 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 

Bazinul de înot din cadrul 
Colegiului Naţional Carol I 
Craiova se află într-o stare de 
totală degradare, nefiind dat în 
folosinţă de ani buni. 
Reamenajarea acestuia şi 
utilizarea de către elevii 
craioveni reprezintă o valoare 
adăugată a procesului de 
învăţământ. 
 
ADMIS DE 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, şi deputat PSD Gust 
Băloşin Florentin 

 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

355. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de 1.500 mii lei la capitolul  
5001, titlul 51, articolul 01, alineatul 
02 „Finantarea de baza a 
invatamantului superior” pentru 
reabilitarea Căminului Studenţesc nr. 
02, Universitatea din Craiova, jud. 
Dolj.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, şi deputat PSD Gust 
Băloşin Florentin 

Starea actuală a instituţiei de 
învaţământ necesită: 
 finisaje exterioare care 

cuprind: tencuieli şi 
zugraveli cu vopsea lavabilă 

 finisaje interioare care 
cuprind: tencuieli, glet, 
zugrăveli lavabile, gresie 

 reabilitare grupuri sanitare 
 mobilier 
izolare termică 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

356. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de 900 mii lei la capitolul  5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 15 

Starea actuală a instituţiei de 
învăţământ necesită: 
 amenajare spaţiu verde în 

curtea şcolii 
 finisaje exterioare care 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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„Finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învaţământ 
preuniversitar” pentru reabilitarea 
Şcolii nr. 6 cu clasele I-VIII şi 
grădiniţei aferente, din localitatea  
Craiova, jud Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, şi deputat PSD Gust 
Băloşin Florentin 

cuprind: tencuieli şi 
zugrăveli cu vopsea lavabilă 

 pavaj alei interioare  
 costruirea unui teren de 

sport  
 amenajare  loc de joacă 

pentru copii 
 construire grup sanitar 

pentru localul 2 şi grădiniţă 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

357. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de 1.500 mii lei la capitolul  
5001, titlul 51, articolul 01, alineatul 
02 „Finanţarea de bază a 
învăţământului superior” pentru 
reabilitarea Căminului Studentesc nr. 
8, Universitatea din Craiova, jud. Dolj 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Starea actuală a instituţiei de 
învăţământ necesită: 
 finisaje exterioare care 

cuprind: tencuieli şi 
zugraveli cu vopsea lavabilă 

 finisaje interioare care 
cuprind: tencuieli, glet, 
zugrăveli lavabile, gresie 

 reabilitare grupuri sanitare 
 schimbare tocărie 
 mobilier 
 izolare termica 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este greşit formulat. Astfel, se 
propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la titlul  „Finanţarea de 
bază a învăţământului superior” 
pentru realizarea reabilitării unui 
cămin studenţesc. Este de 
menţionat faptul că investiţiile 
aferente învăţământului superior, 
inclusiv a celor de natura 
reabilitării căminelor studenţeşti, se 
suportă de la titlul de cheltuieli 
„Active nefinanciare” şi nu de la 
„Finanţarea de bază a 
învăţământului superior”-în cadrul 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, şi deputat PSD Gust 
Băloşin Florentin 

ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

căreia se suportă cheltuilile de 
personal din învăţământul superior 
şi a celor de întreţinere şi 
funcţionare. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   

358. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de 1.500 mii lei la capitolul  
5001, titlul 51, articolul 01, alineatul 
02 „Finantarea de baza a 
învăţământului superior” pentru 
reabilitarea Căminului Studenţesc nr. 
9, Universitatea din Craiova, jud. 
Dolj.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, şi deputat PSD Gust 
Băloşin Florentin 

Starea actuală a instituţiei de 
învăţământ necesită: 
 finisaje exterioare care 

cuprind: tencuieli şi 
zugraveli cu vopsea lavabilă 

 finisaje interioare care 
cuprind: tencuieli, glet, 
zugrăveli lavabile, gresie 

 reabilitare grupuri sanitare 
 schimbare tocărie 
 mobilier 
 izolare termica 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este greşit formulat. Astfel, se 
propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la titlul  „Finanţarea de 
bază a învăţământului superior” 
pentru realizarea reabilitării unui 
cămin studenţesc. Este de 
menţionat faptul că investiţiile 
aferente învăţământului superior, 
inclusiv a celor de natura 
reabilitării căminelor studenţeşti, se 
suportă de la titlul de cheltuieli 
„Active nefinanciare” şi nu de la 
„Finanţarea de bază a 
învăţământului superior”-în cadrul 
căreia se suportă cheltuilile de 
personal din învăţământul superior 
şi a celor de întreţinere şi 
funcţionare. În ceea ce priveşte 
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sursa de finanţare, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   

359. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de 1.500 mii lei la capitolul  
5001, titlul 51, articolul 01, alineatul 
02 „Finantarea de baza a 
învăţământului superior” pentru 
reabilitarea Căminului Studenţesc nr. 
10, Universitatea din Craiova, jud. 
Dolj.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, şi deputat PSD Gust 
Băloşin Florentin 

Starea actuală a instituţiei de 
învăţământ necesită: 
 finisaje exterioare care 

cuprind: tencuieli şi 
zugraveli cu vopsea lavabilă 

 finisaje interioare care 
cuprind: tencuieli, glet, 
zugrăveli lavabile, gresie 

 reabilitare grupuri sanitare 
 schimbare tocărie 
 mobilier 
 izolare termica 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este greşit formulat. Astfel, se 
propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la titlul  „Finanţarea de 
bază a învăţământului superior” 
pentru realizarea reabilitării unui 
cămin studenţesc. Este de 
menţionat faptul că investiţiile 
aferente învăţământului superior, 
inclusiv a celor de natura 
reabilitării căminelor studenţeşti, se 
suportă de la titlul de cheltuieli 
„Active nefinanciare” şi nu de la 
„Finanţarea de bază a 
învăţământului superior”-în cadrul 
căreia se suportă cheltuilile de 
personal din învăţământul superior 
şi a celor de întreţinere şi 
funcţionare. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   

360. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de 1.500 mii lei la capitolul  
5001, titlul 51, articolul 01, alineatul 
02 „Finantarea de baza a 
învăţământului superior” pentru 
reabilitarea Caminului Studentesc nr. 
01, Universitatea din Craiova, jud. 
Dolj.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, şi deputat PSD Gust 
Băloşin Florentin 

Starea actuală a instituţiei de 
învăţământ necesită: 
 finisaje exterioare care 

cuprind: tencuieli şi 
zugraveli cu vopsea lavabilă 

 finisaje interioare care 
cuprind: tencuieli, glet, 
zugrăveli lavabile, gresie 

 reabilitare grupuri sanitare 
 schimbare tocărie 
 mobilier 
 izolare termica 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este greşit formulat. Astfel, se 
propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la titlul  „Finanţarea de 
bază a învăţământului superior” 
pentru realizarea reabilitării unui 
cămin studenţesc. Este de 
menţionat faptul că investiţiile 
aferente învăţământului superior, 
inclusiv a celor de natura 
reabilitării căminelor studenţeşti, se 
suportă de la titlul de cheltuieli 
„Active nefinanciare” şi nu de la 
„Finanţarea de bază a 
învăţământului superior”-în cadrul 
căreia se suportă cheltuilile de 
personal din învăţământul superior 
şi a celor de întreţinere şi 
funcţionare. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar.   
361. Anexa nr.3/25 Ministerul 

Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune alocarea sumei 380 mii lei 
la Capitol Invatamant, Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice, Art. 02 alin 15 
– Finantarea cheltuielilor de capital 
ale unitatilor de invatamant 
preuniversitar, in vederea realizarii 
obiectivului ,,Constructie scoala 
Cocorul ” comuna Galicea, jud. 
Valcea  
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, şi deputat PNL Cristian 
Buican 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii 
unităţilor de cultură . Sumele 
sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
scolare în spaţiul rural. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2010 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

362. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune alocarea sumei de 80 mii 
lei la Capitol Invatamant, Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice, Art. 02 alin 15 
– Finantarea cheltuielilor de capital 
ale unitatilor de invatamant 
preuniversitar, in vederea realizarii 
obiectivului ,,Reabilitare scoala 
Zavoieni’ comuna Maciuca, Jud. 
Valcea  

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii 
unităţilor de cultură . Sumele 
sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
scolare în spaţiul rural. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2010 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, şi deputat PNL Cristian 
Buican 

pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

363. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune alocarea sumei de 10 mii 
lei la Capitol Invatamant, Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice, Art. 02 alin 15 
– Finantarea cheltuielilor de capital 
ale unitatilor de invatamant 
preuniversitar, in vederea realizarii 
obiectivului ,,Reabilitare Liceul 
Maciuca” comuna Maciuca, jud. 
Valcea  

Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, şi deputat PNL Cristian 
Buican 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii 
unităţilor de cultură . Sumele 
sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
scolare în spaţiul rural. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2010 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

364. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune alocarea sumei de 600 mii 
lei la Capitol Invatamant, Titlul VI 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii 
unităţilor de cultură . Sumele 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
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Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice, Art. 02 alin 15 
– Finantarea cheltuielilor de capital 
ale unitatilor de invatamant 
preuniversitar, in vederea realizarii 
obiectivului ,,Construire scoala 
Patesti, comuna Salatrucel, jud. 
Valcea 

Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, şi deputat PNL Cristian 
Buican 

sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
scolare în spaţiul rural. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

pe anul 2010 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

365. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune alocarea sumei de 250 mii 
lei la Capitol Invatamant, Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice, Art. 02 alin 15 
– Finantarea cheltuielilor de capital 
ale unitatilor de invatamant 
preuniversitar,  in vederea realizarii 
obiectivului,  ,,Construire gradinita” 
comuna Sinesti, jud. Valcea 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii 
unităţilor de cultură . Sumele 
sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
scolare în spaţiul rural. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2010 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
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ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, şi deputat PNL Cristian 
Buican 

limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

366. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune alocarea sumei de 600 mii 
lei la Capitol Invatamant Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice, Art. 02 alin 15 
– Finantarea cheltuielilor de capital 
ale unitatilor de invatamant 
preuniversitar, in vederea realizarii 
obiectivului „Construire Gradinita Sat 
Dumbrava”, comuna Iteşti,  judeţul  
Bacău. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputati Mihai Banu, Ionel 
Palăr şi senator Gabriel Berca 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii 
unităţilor de cultură . Sumele 
sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
scolare în spaţiul rural. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2010 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

367. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Construire Scoala 
cu clasele I-VIII”, sat Calinesti, com. 
Floresti, cu suma de 1.200 mii lei, 
(rest plata), la Capitol Invatamant 
Titlul VI Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice, Art. 02 alin 15 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii deosebit 
de importante pentru locuitorii 
comunei. 
 
ADMIS DE 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este greşit formulat. 
Astfel, în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2010 nu sunt 
prevăzute sume pentru anumite 
judeţe. În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
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– Finantarea cheltuielilor de capital 
ale unitatilor de invatamant 
preuniversitar, investitia fiind 
finalizata insa neachitata integral. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputat PNL Graţiela 
Gavrilescu 

Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

368. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Construire 
Gradinita Floresti cu program 
prelungit”, sat Floresti, com. Floresti, 
cu suma de 1.200 mii lei,  la Capitol 
Invatamant Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice, Art. 
02 alin 15 – Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de invatamant 
preuniversitar,  lucrare inceputa in 
2007. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii deosebit 
de importante pentru locuitorii 
comunei. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este greşit formulat. 
Astfel, în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2010 nu sunt 
prevăzute sume pentru anumite 
judeţe. În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputat PNL Graţiela 
Gavrilescu 

369. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Construire 
grădiniţa în satul Lunca Prahovei”, 
com. Măgureni, cu suma de 1.470 mii  
lei la Capitol Invatamant Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice, Art. 02 alin 15 
– Finantarea cheltuielilor de capital 
ale unitatilor de invatamant 
preuniversitar. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputat PNL Graţiela 
Gavrilescu 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii deosebit 
de importante pentru locuitorii 
comunei. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este greşit formulat. 
Astfel, în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2010 nu sunt 
prevăzute sume pentru anumite 
judeţe. În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

370. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Construire scoală 
Generală Centru Măgureni”, com. 
Măgureni, cu suma de 3.500 mii lei, 
Capitol Invatamant Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice, Art. 02 alin 15 
– Finantarea cheltuielilor de capital 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii deosebit 
de importante pentru locuitorii 
comunei. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este greşit formulat. 
Astfel, în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2010 nu sunt 
prevăzute sume pentru anumite 
judeţe. În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
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ale unitatilor de invatamant 
preuniversitar. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputat PNL Graţiela 
Gavrilescu 

ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

371. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Finalizare investitie reabilitare 
Gradinita comuna Pietrari, judet 
Dambovita – 150 mii lei la Capitol 
Invatamant Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice, Art. 
02 alin 15 – Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de invatamant 
preuniversitar, poziţia 16 Damboviţa . 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputat PNL Gabriel 
Plaiasu 

Investitia este finalizata in 
procent de 80% si activitatea 
didactica nu se poate desfasura. 
In prezent, copiii isi desfasoara 
activitatea in conditii total 
improprii in sala de sport a 
scolii din comuna. 
 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2010 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

372. Anexa nr.3/25/01 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  de la 

Pentru continuarea programelor 
aflate în derulare şi pentru a se 
ajunge la 1% din PIB în anul 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar, nefiind 
precizate titlurile de cheltuieli care 
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1.550.654 mii lei la 2.050.654mii lei 
la capitolul 5300 CERCETARE 
FUNDAMENTALĂ ŞI 
CERCETARE DEZVOLTARE  
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Senator PSD+PC Silistru Doina, 
Deputat PSD+PC Cristea Victor + 
Grup parlamentar PSD-PC 

2011 se impune o majorare a 
bugetului cercetării în acest an. 
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

ar urma să fie suplimentate.  În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

373. Anexa nr.3/25/01 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Anexa nr. 3 / 25 / 01, pag. 2 
Se propune suplimentarea bugetului  
de la  1 550 654 mii lei la  
2 111 166 mii lei la Capitolul 5300 
CERCETARE FUNDAMENTALĂ 
ŞI CERCETARE DEZVOLTARE 
 
Sursa de finanţare: Fondul de  rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

1. Investiţia în cercetare este 
una dintre cele mai eficiente 
măsuri anticriză. 
2. Institutele de cercetare şi 
universităţile româneşti dispun 
de o infrastructură de cercetare 
în bună măsură înnoită –şi, deci, 
competitivă-, în urma alocărilor 
masive de fonduri din perioada 
2005 – 2008, care ar fi raţional 
să fie extinsă şi, totodată, 
valorificată, împreună cu 
resursa umană de valoare de 
care ele dispun. 
3. România are asumate 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar, nefiind 
precizate titlurile de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate.  În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Senator PNL de Timiş Nicolae Robu 

obligaţii în plan european că va 
creşte anual bugetul alocat de la 
stat pentru cercetare, astfel încât 
în 2010 acesta să reprezinte 1 % 
din PIB. 
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

374. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Finantare grupuri sanitare conform 
normelor  Scoala clasele  I-VIII sat 
Adanca, comuna Gura Ocnitei, judet 
Dambovita – 50 mii lei, la capitolul  
Invatamant, art.02, alin.15-Finantarea 
cheltuielilor de capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar, pozitia 16 
Dambovita 
 
Sursa de finanţare: Fondul de  rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PNL Gabriel Plaiasu 

In prezent, scoala nu poate 
primi aviz sanitar de functionare 
din partea Autoritatii Judetene 
de Sanatate Publica deoarece nu 
are grupuri sanitare conform 
standardelor 
 
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 
 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2010 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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375. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Finantare grupuri sanitare conform 
normelor  Scoala clasele  I-VIII sat 
Sacuieni, comuna Gura Ocnitei, judet 
Dambovita – 50 mii lei la capitolul  
Invatamant, art.02, alin.15-Finantarea 
cheltuielilor de capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar, pozitia 16 
Dambovita 
 
Sursa de finanţare: Fondul de  rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PNL Gabriel Plaiasu 

In prezent, scoala nu poate 
primi aviz sanitar de functionare 
din partea Autoritatii Judetene 
de Sanatate Publica deoarece nu 
are grupuri sanitare conform 
standardelor 
 
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2010 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

376. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Finantare grupuri sanitare conform 
normelor  Scoala clasele  I-VIII sat 
Gura Ocnitei, comuna Gura Ocnitei, 
judet Dambovita – 50 mii lei la 
capitolul  Invatamant, art.02, alin.15-
Finantarea cheltuielilor de capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar, pozitia 16 Dambovita 
 
Sursa de finanţare: Fondul de  rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

In prezent, scoala nu poate 
primi aviz sanitar de functionare 
din partea Autoritatii Judetene 
de Sanatate Publica deoarece nu 
are grupuri sanitare conform 
standardelor 
 
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2010 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
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tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PNL Gabriel Plaiasu 

ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

377. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „ Constructie gradinita cu 
program redus ,  jud Calarasi , 
comuna Ulmu cu suma de 30 mii lei, 
art.02, alin.15-Finantarea cheltuielilor 
de capital ale unitatilor de invatamant 
preuniversitar 
 
Sursa de finanţare: 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PNL Dan Ştefan Motreanu 

Masura 3.2.2. – PNDR faza S.F. 
+ P.T.  
 
 
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2010 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

378. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Reabilitare Scoala 
sat Lupatatori” „ jud Calarasi, comuna 
Frasinet cu suma de 400 mii lei, la 
capitolul  Invatamant, art.02, alin.15-
Finantarea cheltuielilor de capital ale 
unitatilor de invatamant preuniversitar 
 
Sursa de finanţare: Fondul de  rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 

Pentru buna desfasurare a 
activitatii didactice in unitatile 
de invatamant mentionate se 
impune reabilitarea lor. 
 
 
 
 
ADMIS DE: 
 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 154 -

 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PNL Dan Ştefan Motreanu 

Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

379. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul  „Consolidare, 
reabilitare si extinderea infrastructurii 
educationale”, jud Calarasi, com. 
Dor_Marunt cu suma de 9414 mii lei, 
la capitolul  Invatamant, art.02, 
alin.15-Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de invatamant 
preuniversitar  
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PNL Dan Ştefan Motreanu 

Pentru buna desfasurare a 
activitatii didactice in unitatile 
de invatamant se impune 
consolidarea si reabilitarea lor. / 
Programul oprational regional 
2007-2013. Axa prioritara 3. 
Domeniul major de interventie 
3.4 
 
 
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează sursa de finanţare.      

380. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „Amenajare spatiu pentru 
program „After School” jud Calarasi, 
com Ciocanesti cu suma de 511 mii 
lei la capitolul  Invatamant, art.02, 

 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2010 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
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alin.15-Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de invatamant 
preuniversitar 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PNL Dan Ştefan Motreanu 

Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

381. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea sumei la 
cap.51, art.01, alin.15, alocate 
judeţului Argeş, pentru obiectivul 
“Reabilitare Colegiul Naţional Dinicu 
Golescu”, oraş Câmpulung Muscel, cu 
600.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Senator PNL Mircea Diaconu 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ 
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, se propune 
suplimentarea sumelor din  bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, la un 
anumit titlu de cheltuieli, fiind 
indicată drept sursă de finanţare 
bugetul aceluiaşi minister, fără a se 
preciza dacă este vorba de o 
redistribuire şi de la ce titlu ar 
urma să se efectueze redistribuirea. 

382. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

Se propune suplimentarea sumei, 
cap.51, art.01, alin.15, alocate 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
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şi Sportului judeţului Argeş, pentru obiectivul 
“Reabillitare Colegiul Pedagogic 
Carol I”, oraş Câmpulung Muscel, cu 
1.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Senator PNL Mircea Diaconu 

procesului de învăţământ 
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

formulat. Astfel, se propune 
suplimentarea sumelor din  bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, la un 
anumit titlu de cheltuieli, fiind 
indicată drept sursă de finanţare 
bugetul aceluiaşi minister, fără a se 
preciza dacă este vorba de o 
redistribuire şi de la ce titlu ar 
urma să se efectueze redistribuirea. 

383. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de 2.500 mii lei la capitolul 
5001,titlul 51, articolul 02, alineatul 
15- Finantarea cheltuielilor de capital 
ale unitatilor de invatamant 
preuniversitar pentru reabilitare 
Scoală nr. 4, oraş Zimnicea. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

Starea actuală a instituţiei de 
învăţământ necesită: 
 executarea acoperiş din tablă 

zincată, cu streaşină, pazie, 
jgheaburi şi  burlane din 
tablă zincată 

 înlocuire grinzi din lemn cu 
lucrările aferente de 
desfacere, plafoane, în sălile 
de clasă şi pe hol 

 reabilitare termică cladirie 
 finisaje interioare care 

cuprind: tencuieli, glet, 
zugraveli lavabile, gresie 
antiderapantă, lambriuri din 
lemn la pereţi 

 finisaje exterioare care 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PSD Nicolae Bănicioiu 

cuprind: tencuieli şi 
zugraveli cu vopsea lavabilă 

 trotuar din beton 
 reabilitre instalaţii electrice 
 amenajare terenuri de sport 

şi loc de joacă pentru copii 
 împrejmuire incintă curte 
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

384. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de 500 mii lei la capitolul 
5001,titlul 51, articolul 02, alineatul 
15- Finantarea cheltuielilor de capital 
ale unitatilor de invatamant 
preuniversitar, pentru reabilitarea 
şcolii cu clasele I- VIII din localitatea 
Brânceni, jud Teleorman.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

Starea actuală a instituţiei de 
învaţământ necesită: 
 amenajare terenuri de sport 

şi loc de joacă pentru copii 
 reabilitare termică cladire 
 finisaje interioare care 

cuprind: tencuieli, glet, 
zugraveli lavabile, gresie 
antiderapantă, lambriuri din 
lemn la pereţi 

 finisaje exterioare care 
cuprind: tencuieli şi 
zugraveli cu vopsea lavabilă 

 
ADMIS DE: 
 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PSD Nicolae Bănicioiu 

Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

385. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de 200 mii lei la capitolul 
5001,titlul 51, articolul 02, alineatul 
15- Finantarea cheltuielilor de capital 
ale unitatilor de invatamant 
preuniversitar, pentru reabilitarea 
şcolii cu clasele I- VIII din localitatea 
Frumoasa, jud Teleorman.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PSD Nicolae Bănicioiu 

Starea actuală a instituţiei de 
învaţământ necesită: 
 reabilitare termica cladire 
 consolidare structura si 

reparatie invelitoare 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

386. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de 180 mii lei la capitolul 
5001,titlul 51, articolul 02, alineatul 

Starea actuală a instituţiei de 
învaţământ necesită: 
 
 finisaje interioare care 

cuprind: tencuieli, glet, 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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15- Finantarea cheltuielilor de capital 
ale unitatilor de invatamant 
preuniversitar, pentru reabilitarea 
şcolii nr. 1 cu clasele I- VIII din 
localitatea Piatra, jud Teleorman.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PSD Nicolae Bănicioiu 

zugraveli lavabile, gresie 
antiderapantă, lambriuri din 
lemn la pereţi 

 finisaje exterioare care 
cuprind: tencuieli şi 
zugraveli cu vopsea lavabilă 

 reabilitare termica cladire 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

387. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de 70 mii lei la capitolul 
5001,titlul 51, articolul 02, alineatul 
15- Finantarea cheltuielilor de capital 
ale unitatilor de invatamant 
preuniversitar, pentru amenajarea 
terenului de sport al şcolii cu clasele I-
VIII din localitatea Frumoasa, jud. 
Teleorman.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

Starea actuală a instituţiei de 
învaţământ necesită: 
 reabilitare termica cladire 
 finisaje interioare care 

cuprind: tencuieli, glet, 
zugraveli lavabile, gresie 
antiderapantă, lambriuri din 
lemn la pereţi,parchet 
special . 

 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PSD Nicolae Bănicioiu 

 

388. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de  60 mii  lei la capitolul 
5001,titlul 51, articolul 02, alineatul 
15- Finantarea cheltuielilor de capital 
ale unitatilor de invatamant 
preuniversitar, pentru reabilitarea 
grădiniţei din localitatea Piatra, jud. 
Teleorman.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PSD Nicolae Bănicioiu 

Starea actuală a instituţiei de 
învaţământ necesită: 
 reabilitare termica cladire 
 finisaje interioare care 

cuprind: tencuieli, glet, 
zugraveli lavabile, gresie 
antiderapantă. 

 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

389. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de  60 mii  lei, titlul 2, Bunuri si 
servicii, articolul 2, Reparatii curente, 
pentru reabilitarea grădiniţei din 
localitatea Piatra, jud. Teleorman. 

Grădiniţa necesită reabilitare 
pentru amenajarea de grupuri 
sanitare destinate copiilor şi 
personalului.  
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PSD Nicolae Bănicioiu 

ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

390. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

“Se suplimentează  bugetul Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, anexa nr. 3/25/02,  cu suma 
de 80.000 RON pentru reabilitarea 
corpului B, laboratorul de informatică 
şi biologie, al Şcolii generale nr. 1, cu 
clasele I-VIII, comuna Poiana, Judeţul 
Dâmboviţa” 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PD-L Bogdan Cantaragiu 

Pentru reabilitarea acestei şcoli 
având în vedere stadiul avansat 
de degradare. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

391. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

“Se suplimentează  bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa nr. 3/25/02,  cu suma 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
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de 50.000 RON pentru reabilitarea 
Şcolii generale cu clasele I-VIII, 
comuna Costeştii din Vale, Judeţul 
Dâmboviţa.” 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PD-L Bogdan Cantaragiu 

în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

392. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

„Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa  nr.3/25/02, cu suma 
de 20.000 RON pentru reabilitarea 
grupului sanitar al Şcolii generale cu 
clasele I-VIII, comuna Slobozia 
Moară, Judeţul Dâmboviţa” 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PD-L Bogdan Cantaragiu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea grupului sanitar al 
acestei şcoli având în vedere 
stadiul avansat de degradare şi 
necesitatea obţinerii avizelor de 
funcţionare a unităţii şcolare. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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393. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, anexa 
nr.3/25/02, cu suma de 50.000 RON 
pentru împrejmuirea Şcolii generale 
cu clasele I-VIII Brezoaia, comuna 
Brezoaele, Judeţul Dâmboviţa.” 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PD-L Bogdan Cantaragiu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
împrejmuirea acestei şcoli 
având în vedere necesitatea 
desfăşurării procesului de 
învăţământ în bune condiţii. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

394. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, anexa 
nr.3/25/02, cu suma de 70.000 RON 
pentru anveloparea exterioară a Şcolii 
generale cu clasele I-VIII Odobeşti, 
comuna Odobeşti, Judeţul 
Dâmboviţa” 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
anveloparea acestei şcoli având 
în vedere necesitatea 
desfăşurării procesului de 
învăţământ în bune condiţii. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Deputat PD-L Bogdan Cantaragiu 

395. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 6510 
Grupa 20, Titlul II, BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii curente, 
cu suma de 1.800.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PSD+PC Ştefan Valeriu 
Zgonea 

Fondurile sunt destinate 
reabilitării, extinderii şi dotării 
unităţilor de învăţământ din 
comuna Bistreţ, judeţul Dolj. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
finanţarea cheltuielilor cu bunurile 
şi serviciile aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat se 
face din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. De altfel, capitolul de 
cheltuieli care este propus a fi 
suplimentat, respectiv 6510 este 
aferent bugetului activităţilor 
finanţate integral din venituri 
proprii.  

396. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 2.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 

Fondurile sunt destinate 
construirii unui grup sanitar la 
Şcoala „Barbu Ionescu” din 
comuna Urzicuţa, judeţul Dolj. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PSD+PC Ştefan Valeriu 
Zgonea 

Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

exerciţiului bugetar. 

397. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 80.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PSD+PC Ştefan Valeriu 
Zgonea 

Fondurile sunt destinate 
demarării lucrărilor de 
construcţie a unei grădiniţe în 
comuna Măceşu de Jos, judeţul 
Dolj. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

398. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 100.000 lei. 

Fondurile sunt destinate 
demarării lucrărilor de 
construcţie a unei grădiniţe în 
comuna Valea Stanciului, 
judeţul Dolj  
 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PSD+PC Ştefan Valeriu 
Zgonea 

ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

399. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 500.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PSD+PC Ştefan Valeriu 
Zgonea 

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor de construcţie a unei 
baze sportive în comuna 
Bratovoieşti, judeţul Dolj. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, nu 
există bază legală pentru finanţarea 
de către Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
a unor baze sportive care aparţin 
autorităţilor locale. 

400. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor de construcţie a unei 
baze sportive în comuna Bistreţ, 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
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Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 500.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PSD+PC Ştefan Valeriu 
Zgonea 

judeţul Dolj. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, nu 
există bază legală pentru finanţarea 
de către Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
a unor baze sportive care aparţin 
autorităţilor locale. 

401. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 200.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PSD+PC Ştefan Valeriu 
Zgonea 

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor de construcţie a unei 
săli de sport în comuna 
Urzicuţa, judeţul Dolj. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu există 
baza legală pentru finanţarea din 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
a unor cheltuieli pentru construirea 
sălilor de sport. Acestea se 
finanţează din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului care are în derulare un 
astfel de program. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

402. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 200.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PSD+PC Ştefan Valeriu 
Zgonea 

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor de construcţie a 
clădirii de vestiare la stadionul 
comunal din comuna Urzicuţa, 
judeţul Dolj. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, nu 
există bază legală pentru finanţarea 
de către Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
a lucrărilor de modernizare a 
stadioanelor care aparţin 
autorităţilor locale. 

403. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 1.000.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor de proiectare şi 
execuţie pentru bază sportivă tip 
I în comuna Calopăr, judeţul 
Dolj. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, nu 
există bază legală pentru finanţarea 
de către Ministerul Educaţiei, 
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tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PSD+PC Ştefan Valeriu 
Zgonea 

Senatului Cercetării, Tineretului şi Sportului 
a unor baze sportive care aparţin 
autorităţilor locale. 

404. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 250.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PSD+PC Ştefan Valeriu 
Zgonea 

Fondurile sunt destinate 
achiziţiei de cetrale termice 
pentru şcolile Gîngiova şi 
Comoşteni din comuna  
Gîngiova, judeţul Dolj. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

405. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 6510 
Grupa 20, Titlul II, BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii curente, 
cu suma de 247.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 

Fondurile sunt destinate 
reabilitării grădiniţei din 
comuna Cârna, judeţul Dolj. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 

Se propune respingerea, întrucât 
finanţarea cheltuielilor cu bunurile 
şi serviciile aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat se 
face din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
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Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PSD+PC Ştefan Valeriu 
Zgonea 

ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. De altfel, capitolul de 
cheltuieli care este propus a fi 
suplimentat, respectiv 6510 este 
aferent bugetului activităţilor 
finanţate integral din venituri 
proprii.  

406. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 2.200.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PSD+PC Ştefan Valeriu 
Zgonea 

Fondurile sunt destinate 
construirii unei grădiniţe în 
comuna Valea Stanciului, 
judeţul Dolj. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

407. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Fondurile sunt destinate 
împrejmuirii cu gard a Şcolii 

Se propune respingerea, întrucât 
finanţarea cheltuielilor cu bunurile 
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şi Sportului Tineretului şi Sportului la Cap. 6510 
Grupa 20, Titlul II, BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii curente, 
cu suma de 10.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PSD+PC Ştefan Valeriu 
Zgonea 

generale din comuna Cârna, 
judeţul Dolj. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

şi serviciile aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat se 
face din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. De altfel, capitolul de 
cheltuieli care este propus a fi 
suplimentat, respectiv 6510 este 
aferent bugetului activităţilor 
finanţate integral din venituri 
proprii.  

408. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 398.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor de construcţie a unei 
baze sportive din comuna 
Cârna, judeţul Dolj. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, nu 
există bază legală pentru finanţarea 
de către Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
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Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PSD+PC Ştefan Valeriu 
Zgonea 

a unor baze sportive care aparţin 
autorităţilor locale. 

409. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03, Reparaţii 
capitale, cu suma de 1.500.000 lei. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PSD+PC Ştefan Valeriu 
Zgonea 

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor de moderniyare a 
bazei sportive din oraşul 
Segarcea, judeţul Dolj. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, nu 
există bază legală pentru finanţarea 
de către Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
a unor baze sportive care aparţin 
autorităţilor locale. 

410. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 1.970 mii lei pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor 
sediului nou al Grădiniţei cu program 
normal din oraşul Hîrlău, judeţul Iaşi 
 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
CAP.5001,GRUPA 50,ART.01 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PSD de Iasi Prof. Univ. Dr. 
Anghel Stanciu 

Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

411. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 100 mii lei pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor de 
reabilitare a Şcolii generale Pîrcovaci, 
oraş Hîrlău, judeţul Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
CAP.5001,GRUPA 50,ART.01 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Deputat PSD de Iasi Prof. Univ. Dr. 
Anghel Stanciu 

412. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 300 mii lei pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor de 
extindere a Grădiniţei cu program 
prelungit din oraşul Hîrlău, judeţul 
Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
CAP.5001,GRUPA 50,ART.01 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PSD de Iasi Prof. Univ. Dr. 
Anghel Stanciu 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

413. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 180 mii lei pentru 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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continuarea şi finalizarea lucrărilor de 
reabilitare a Şcolii generale „Petru 
Rareş”, comuna  Hîrlău, judeţul Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
CAP.5001,GRUPA 50,ART.01 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PSD de Iasi Prof. Univ. Dr. 
Anghel Stanciu 

 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

414. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente actvelor fixe, cu 
suma de 500 mii lei pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor de 
modernizare a Liceului Hîrlău, oraş 
Hîrlău, judeţul Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
CAP.5001,GRUPA 50,ART.01 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PSD de Iasi Prof. Univ. Dr. 
Anghel Stanciu 

415. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 200 mii lei pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor de 
reabilitare a Grădiniţei din comuna 
Pîrcovaci, judeţul Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
CAP.5001,GRUPA 50,ART.01 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PSD de Iasi Prof. Univ. Dr. 
Anghel Stanciu 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

416. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 1.400 mii lei pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor de 
reabilitare a Grădiniţei din comuna 
Vlădeni, judeţul Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
CAP.5001,GRUPA 50,ART.01 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PSD de Iasi Prof. Univ. Dr. 
Anghel Stanciu 

lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

417. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 513 mii lei pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor de 
reabilitare a Şcolii cu clasele I-VIII 
Borşa, comuna Vlădeni, judeţul Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
CAP.5001,GRUPA 50,ART.01 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PSD de Iasi Prof. Univ. Dr. 
Anghel Stanciu 

Senatului 

418. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 1000 mii lei pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor la 
internatul şi cantina şcolară Grup 
Şcolar Vlădeni, comuna Vlădeni, 
judeţul Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
CAP.5001,GRUPA 50,ART.01 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PSD de Iasi Prof. Univ. Dr. 
Anghel Stanciu 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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419. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 50 mii lei pentru continuarea 
şi finalizarea lucrărilor de reabilitare a 
Grădiniţei din satul Hîrtoape II, 
comuna Vânători, judeţul Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
CAP.5001,GRUPA 50,ART.01 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PSD de Iasi Prof. Univ. Dr. 
Anghel Stanciu 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

420. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 250 mii lei pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor de 
reabilitare a Şcolii de arte şi meserii 
Vânători, comuna Vânători, judeţul 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
CAP.5001,GRUPA 50,ART.01 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PSD de Iasi Prof. Univ. Dr. 
Anghel Stanciu 

ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

421. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 300 mii lei pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor de 
reabilitare a Şcolii generale cu clasele 
I – VIII Hîrtoape, comuna Vânători, 
judeţul Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
CAP.5001,GRUPA 50,ART.01 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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tineret şi sport a Senatului 
 

Deputat PSD de Iasi Prof. Univ. Dr. 
Anghel Stanciu 

422. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 100 mii lei pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor de 
reabilitare a Şcolii generale cu clasele 
I – VIII Criveşti, comuna Vînători, 
judeţul Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
CAP.5001,GRUPA 50,ART.01 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PSD de Iasi Prof. Univ. Dr. 
Anghel Stanciu 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

423. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 615 mii lei pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor de 
reabilitare a Grădiniţei Sticlăria, 
comuna Scobinţi, judeţul Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
CAP.5001,GRUPA 50,ART.01 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PSD de Iasi Prof. Univ. Dr. 
Anghel Stanciu 

reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

424. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 1.000 mii lei pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor de 
reparaţii capitale la Şcoala Generală 
Clasele I-VIII Scobinţi, comun 
Scobinţi, judeţul Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
CAP.5001,GRUPA 50,ART.01 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PSD de Iasi Prof. Univ. Dr. 
Anghel Stanciu 

425. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 350 mii lei pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor de 
reparaţii capitale la Şcoala Generală 
Scobinţi I, comuna Scobinţi, judeţul 
Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
CAP.5001,GRUPA 50,ART.01 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PSD de Iasi Prof. Univ. Dr. 
Anghel Stanciu 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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426. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01- Constructii si art.03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe cu 
suma de 650 mii lei pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor de 
reparaţii capitale la Şcoala Generală 
clasele I-VIII Zagavia, comuna 
Scobinţi, judeţul Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
CAP.5001,GRUPA 50,ART.01 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PSD de Iasi Prof. Univ. Dr. 
Anghel Stanciu 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

427. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe cu 
suma de 600 mii lei pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor de 
reparaţii capitale la Şcoala Generală 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  
 
ADMIS DE: 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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clasele I-VIII Bădeni, comuna 
Scobinţi, judeţul Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
CAP.5001,GRUPA 50,ART.01 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PSD de Iasi Prof. Univ. Dr. 
Anghel Stanciu 

Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

exerciţiului bugetar. 

428. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 600 mii lei pentru construcţia 
Grădiniţei Sticlăria Rediu, comuna 
Scobinţi, judeţul Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
CAP.5001,GRUPA 50,ART.01 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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tineret şi sport a Senatului 
 

Deputat PSD de Iasi Prof. Univ. Dr. 
Anghel Stanciu 

429. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 800 mii lei pentru construcţia 
Grădiniţei Scobinţi, comuna Scobinţi, 
judeţul Iaşi  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
CAP.5001,GRUPA 50,ART.01 
 
Autori: 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

 
Deputat PSD de Iasi Prof. Univ. Dr. 
Anghel Stanciu 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputatilor 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

430. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 3/25/02 
cu suma de 50.000 RON pentru 
reabilitarea Grădiniţei Fundul 
Ocnei,Comuna Ocniţa, Judeţul 
Damboviţa. 

Motivare:  
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la această unitate de 
învăţământ.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţarea nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 187 -

  
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Dumitru Georgica  deputat PD-L 
 
 

 ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De asemenea, 
nu este precizat capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. 

431. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 3/25/02 
cu suma de 50.000 RON pentru 
reabilitarea Grădiniţei Fundul 
Ocnei,Comuna Ocniţa, Judeţul 
Damboviţa. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Dumitru Georgica  deputat PD-L 
 
 

Motivare:  
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la această unitate de 
învăţământ.  
 
 ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţarea nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De asemenea, 
nu este precizat capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. 

432. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Motivare:  
Se solicită admiterea 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţarea nu poate fi 
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Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Tineretului şi Sportului, anexa 3/25/02 
cu suma de 50.000 RON pentru 
reabilitarea Şcolii generale „Mihai 
Viteazul”, municipiul Alexandria, 
Judeţul Teleorman. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Badulescu Adrian  deputat PD-L 
 
 

amendamentului pentru 
finanţarea cheltuielilor de 
reabilitare la această unitate de 
învăţământ.  
 
 ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De asemenea, 
nu este precizat capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. 

433. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 3/25/02 
cu suma de 30.000 RON pentru 
reabilitarea Şcolii cu clasele I-VIII din 
comuna LISA, Judeţul Teleorman. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Badulescu Adrian  deputat PD-L 

Motivare:  
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
 ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţarea nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De asemenea, 
nu este precizat capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. 
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434. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 3/25/02 
cu suma de 20.000 RON pentru 
reabilitarea Grădiniţei de copii din 
satul SECARA, comuna CRÂNGU, 
Judeţul Teleorman. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Badulescu Adrian  deputat PD-L 
 
 

Motivare:  
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
 ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţarea nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De asemenea, 
nu este precizat capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. 

435. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
3/25/02,  astfel Colegiul Naţional 
„Emanuil Gojdu” – Oradea , str. Spiru 
Haret nr. 3 cu suma de 100.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

Motivare:  
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
 ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţarea nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De asemenea, 
nu este precizat capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
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tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Bot Octavian   deputat PD-L 
 
 

tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

suplimentat. 

436. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
3/25/02,  astfel Liceul cu Program 
Sportiv „Bihorul”- Oradea, str. Matei 
Basarab nr. 4  cu suma de  200.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Bot Octavian   deputat PD-L 
 
 

Motivare:  
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
 ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţarea nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De asemenea, 
nu este precizat capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. 

437. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
5.000 RON pentru reabilitarea Scolii 
cu clasele I-VIII, orasul Abrud, 
Judeţul Alba. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 

Motivare:  
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
 ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţarea nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Olar Corneliu   deputat PD-L 
 

ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

exerciţiului bugetar. De asemenea, 
nu este precizat capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. 

438. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
5.000 RON pentru reabilitarea Şcolii 
cu clasele I-VIII, comuna Albac, 
Judeţul Alba. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Olar Corneliu   deputat PD-L 
 

Motivare:  
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
 ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţarea nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De asemenea, 
nu este precizat capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. 

439. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02, cap6501, 
titlul 71, art01, art03  cu suma de   100 
mii lei  pentru lucrări de reparaţii 
interioare şi lucrări de amenajare a 
curţii şi a gardului din jurul şcolii la 
Şcoala cu clasele I-VIII Sebes Pal, 

Motivare: Pentru funcţionarea 
şi desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi  
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ adecvate. 
 
 
ADMIS DE: 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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Rimetea, jud. Alba. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
Cap.5001, grupa 50, art,01, 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnii  
Josif Kötö – deputat UDMR,  
dl. Máté Andras Levente – deputat 
UDMR 
 

Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

440. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02, cap6501, 
titlul 71, art01, art03  cu suma de   150 
mii lei pentru construirea unei 
magazii de lemne la Şcoala cu clasele 
I-VIII, Lopadea Nouă, jud. Alba.   
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
Cap.5001, grupa 50, art,01. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnii  
Josif Kötö – deputat UDMR,  

Motivare: Pentru funcţionarea 
şi desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi  
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ adecvate. 
 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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dl. Máté Andras Levente – deputat 
UDMR 
 

441. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02, cap6501, 
titlul 71, art01, art03  cu suma de   50 
mii lei   pentru reabilitarea clădirii la 
Grădiniţa din  sat Băgara, comuna 
Aghireş, jud. Cluj. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
Cap.5001, grupa 50, art,01. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnii  
Josif Kötö – deputat UDMR,  
dl. Máté Andras Levente – deputat 
UDMR 
 

Motivare: Pentru funcţionarea 
şi desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi  
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ adecvate. 
 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

442. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02, cap6501, 
titlul 71, art01, art03  cu suma de   100 
mii lei   pentru reabilitarea clădirii la 
Şcoala Generală cu clasele I-IV din 
sat Băgara, comuna Aghireş, jud. 
Cluj. 
 

Motivare: Pentru funcţionarea 
şi desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi  
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ adecvate. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
Cap.5001, grupa 50, art,01. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnii  
Josif Kötö – deputat UDMR,  
dl. Máté Andras Levente – deputat 
UDMR 
 

Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

exerciţiului bugetar. 

443. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02, cap6501, 
titlul 71, art01, art03  cu suma de   50 
mii lei   pentru reabilitarea clădirii la 
Şcoala Generală cu clasele I-IV din 
sat Macău, comuna Aghireş, jud. Cluj. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
Cap.5001, grupa 50, art,01. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnii  
Josif Kötö – deputat UDMR,  
dl. Máté Andras Levente – deputat 

Motivare: Pentru funcţionarea 
şi desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi  
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ adecvate. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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UDMR 
 

444. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune  continuarea lucrărilor 
Grădiniţă cu program normal Şcoala 
Generală nr. 1, mun. Lupeni, 
jud.Hunedoara 100.000 lei 

 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
Cap.5001, grupa 50, art01. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi doamna 
Tiţa Nicolescu Gabriela – deputat 
independent 
 

Motivare: Pentru funcţionarea 
şi desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi  
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ adecvate. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţarea nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De asemenea, 
nu este precizat capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să fie 
suportate cheltuielile. 

445. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune  suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei , Cercetării şi 
Inovarii cu  300 mii  Ron pentru 
continuarea lucrărilor de reabilitare 
ale clădirii Liceului nr. 1 ”Ion Luca 
Caragiale”, oraş Moreni, 
jud.Damboviţa 

 
Sursa de finanţare Fondul de 
Intervenţie la Dispoziţia Guvernului 
 

Motivare: Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare ale construcţiei 
liceului 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţarea nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De asemenea, 
nu este precizat capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 196 -

Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul  
Senator Andrei Florin Mircea  PD-L 
 

 
 
 

446. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune alocarea  sumei de  700 
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului INFIINTARE CRESA 
COPII, comuna Gîrleni, judeţul  
Bacău la Capitol Invatamant 
Titlul VI Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice  
Art. 02 alin 15 – Finantarea 
cheltuielilor de capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 
 

 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă  
Bugetară la Dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Deputat Mihai Banu, domnul Deputat 
Ionel Palăr, domnul Senator Gabriel 
Berca 
 

Motivare: Sumele sunt 
necesare pentru imbunatăţirea 
activităţii unităţilor de cultură . 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
scolare spaţiului  rural 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât 
potrivit legii creşele sunt 
considerate unităţi sanitare, iar 
finanţarea lor se asigură din 
bugetele locale De asemenea, 
amendamentul este formulat 
generic şi nici nu este precizată  
sursa de finanţare. 

447. Anexa nr.3/25/02 Se propune alocarea  sumei de  200 Motivare: Pentru creşterea Se propune respingerea, întrucât în 
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Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

mii lei, pentru împrejmuire şcoală 
generală din comuna Gornet Cricov, 
jud. Prahova la art 2 alin 15, 
Finantarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, pg 48. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă  
Bugetară la Dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi doamna 
Deputat PNL Adriana Săftoiu  
 
 

gradului de securitate a elevilor. 
 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2010 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

448. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune alocarea  sumei de  500 
mii lei, pentru reabilitare şi 
modernizare şcoală generală din 
comuna Tătaru, jud. Prahova  la art 2 
alin 15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, pg 48 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă  
Bugetară la Dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

Motivare:  
Şcoala se află într-o stare de 
degradare avansată. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2010 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
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tineret şi sport a Senatului şi doamna 
Deputat PNL Adriana Săftoiu  
 
 

finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

449. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune alocarea  sumei de  1000 
mii lei, din suma alocată judeţului 
Prahova, poziţia 31 pe fişa de 
investiţii, pentru construcţie grădiniţă 
în comuna Bucov, jud. Prahova la  
art 2 alin 15, Finantarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, pg 48, 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă  
Bugetară la Dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi doamna 
Deputat PNL Adriana Săftoiu  
 
 

Motivare:  
O nouă grădiniţă ar fi necesară 
pt că în această localitate nu 
beneficiază de o astfel de unitate 
de învăţământ. Numărul copiilor 
aflaţi la  vârsta acestui stagiu de 
educaţie a crescut simţitor în 
localitate. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2010 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

450. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
5.000 RON pentru reabilitarea Şcolii 
cu clasele I-VIII, comuna Arieşeni, 
Judeţul Alba 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 

Motivare:  
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
 ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
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Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Olar Corneliu   deputat PD-L 
 

ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

451. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
5.000 RON pentru reabilitarea Şcolii 
cu clasele I-VIII, comuna Avram 
Iancu, Judeţul Alba. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Olar Corneliu   deputat PD-L 
 

Motivare:  
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
 ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

452. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
5.000 RON pentru reabilitarea Şcolii 
cu clasele I-VIII, oraşul Baia de Arieş, 
Judeţul Alba 

Motivare:  
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
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Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Olar Corneliu   deputat PD-L 
 

 
 ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

453. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
5.000 RON pentru reabilitarea Şcolii 
cu clasele I-VIII, comuna Bistra, 
Judeţul Alba. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Olar Corneliu   deputat PD-L 
 
 
 

Motivare:  
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
 ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

454. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 

Motivare:  
Se solicită admiterea 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
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Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
5.000 RON pentru reabilitarea Şcolii 
Generale cu clasele I-VIII, comuna 
Bucium, Judeţul Alba. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Olar Corneliu   deputat PD-L 
 

amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
 ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

455. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
10.000 RON pentru Reabilitare 
Scoala cu clasele I-IV din localitatea 
Bogdana, comuna Buciumi,  judetul 
Salaj. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Bode Lucian   deputat PD-L 
 

Motivare:  
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
 ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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456. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
20.000 RON pentru Reabilitare 
Scoala generala cu clasele V-VIII din 
comuna Câlnic, judetul Alba. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Negrut Clement 
 deputat PD-L 
 

Motivare: 
 Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei scoli, 
respectiv reparatie acoperis, 
deoarece se afla intr-o stare 
avansata de degradare. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

457. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
5.000 RON pentru reabilitarea Şcolii 
cu clasele I-VIII, oraşul  Câmpeni, 
Judeţul Alba. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

Motivare: 
 Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei scoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
  
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Olar Corneliu  
 deputat PD-L 
 

 
 

458. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
45.000 RON pentru Reabilitare 
Scoala generala Ioan Agarbiceanu  cu 
clasele I-IV din comuna Cenade, 
judetul Alba. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul  
Negrut Clement deputat PD-L 
 

Motivare: 
 Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei scoli 
deoarece se afla intr-un stadiu 
avansat de degradare. 
 
  
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

459. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
5.000 RON pentru reabilitarea Şcolii 
cu clasele I-VIII, comuna Ciuruleasa, 
Judeţul Alba 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 

Motivare: 
 Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei scoli  având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
  
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
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Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Olar Corneliu  
 deputat PD-L 
 

Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

460. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
40.000 RON pentru Reabilitare 
Scoala cu clasele I-IV din comuna 
Gârbova, judetul Alba. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul  
Negrut Clement deputat PD-L 
 

Motivare: 
 Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei scoli 
deoarece se afla intr-un stadiu 
avansat de degradare. 
Mentionez ca fosta cladire a 
scolii a fost retrocedata Bisericii 
Evanghelice din comuna 
Gârbova. 
 
 ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

461. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 

 Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 

Motivare: 
 Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
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Sportului 
 

5.000 RON pentru reabilitarea Şcolii 
cu clasele I-VIII, comuna Gârda, 
Judeţul Alba. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Olar Corneliu  deputat PD-L 
 

reabilitarea acestei scoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

462. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

 Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
5.000 RON pentru reabilitarea Şcolii 
Generale cu clasele I-VIII, comuna 
Horea, Judeţul Alba. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Olar Corneliu  deputat PD-L 
 

Motivare: 
 Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei scoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

463. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 

 Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 

Motivare: 
 Se solicită admiterea 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
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Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
5.000 RON pentru reabilitarea Şcolii 
Generale cu clasele I-VIII, comuna 
Intregalde, Judeţul Alba. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Olar Corneliu  deputat PD-L 
 

amendamentului pentru 
reabilitarea acestei scoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

464. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
5.000 RON pentru reabilitarea Şcolii 
Generale cu clasele I-VIII, comuna 
Livezile, Judeţul Alba. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Olar Corneliu  deputat PD-L 
 

Motivare: 
 Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei scoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

465. Anexa nr.3/25/02 Se propune suplimentarea bugetului Motivare: Se propune respingerea, întrucât 
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Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
5.000 RON pentru reabilitarea Şcolii 
Generale cu clasele I-VIII, comuna 
Lupşa, Judeţul Alba 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Olar Corneliu  deputat PD-L 
 

 Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei scoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

466. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
10.000 RON pentru reabilitarea 
Gradinitei cu Program Normal din 
localitatea Marca, comuna Marca,  
judetul Salaj. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Bode Lucian  deputat PD-L 

Motivare: 
 Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei gradiniţe 
având în vedere stadiul avansat 
de degradare. 
 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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467. Anexa nr.3/25/02 

Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
5.000 RON pentru reabilitarea Şcolii 
Generale cu clasele I-VIII, comuna 
Mogoş, Judeţul Alba 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Olar Corneliu  deputat PD-L 
 

Motivare: 
 Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

468. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
5.000 RON pentru reabilitarea Şcolii 
Generale cu clasele I-VIII, comuna 
Ocoliş, Judeţul Alba 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

Motivare: 
 Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
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tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Olar Corneliu  deputat PD-L 
 

 
 
 
 

bugetar. 

469. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
5.000 RON pentru reabilitarea Şcolii 
Generale cu clasele I-VIII, comuna 
Poiana Vadului, Judeţul Alba 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Olar Corneliu  deputat PD-L 
 

Motivare: 
 Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

470. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
5.000 RON pentru reabilitarea Şcolii 
Generale cu clasele I-VIII, comuna 
Ponor, Judeţul Alba 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  

Motivare: 
 Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
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Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Olar Corneliu  deputat PD-L 
 

Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

471. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
5.000 RON pentru reabilitarea Şcolii 
Generale cu clasele I-VIII, comuna 
Poşaga, Judeţul Alba. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Olar Corneliu  deputat PD-L 
 

Motivare: 
 Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

472. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
5.000 RON pentru reabilitarea Şcolii 
Generale cu clasele I-VIII, comuna 
Rîmeţ, Judeţul Alba. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 

Motivare: 
 Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
ADMIS DE: 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Olar Corneliu  deputat PD-L 
 

Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

473. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
5.000 RON pentru reabilitarea Şcolii 
Generale cu clasele I-VIII, comuna 
Rimetea, Judeţul Alba 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Olar Corneliu  deputat PD-L 
 

Motivare: 
 Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

474. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
10.000 RON pentru Reabilitare 
Scoala generala cu clasele I-VIII din 
comuna Rosia de Secas, judetul Alba 
 

Motivare: 
 Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, 
respectiv reparatii gard si 
amenajare curte interioara 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 



 
 
Nr. 
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Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Negrut Clement  deputat PD-L 
 

ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

475. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
5.000 RON pentru reabilitarea Şcolii 
Generale cu clasele I-VIII, comuna 
Roşia Montană, Judeţul Alba. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Olar Corneliu  deputat PD-L 
 

Motivare: 
 Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

476. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
5.000 RON pentru reabilitarea Şcolii 
Generale cu clasele I-VIII, comuna 
Sălciua, Judeţul Alba. 

Motivare: 
 Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
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Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Olar Corneliu  deputat PD-L 
 

 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

477. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
5.000 RON pentru reabilitarea Şcolii 
Generale cu clasele I-VIII, comuna 
Scărişoara, Judeţul Alba 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Olar Corneliu  deputat PD-L 
 

Motivare: 
 Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

478. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
5.000 RON pentru reabilitarea Şcolii 
Generale cu clasele I-VIII, comuna 

Motivare: 
 Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
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Sintimbru, Judeţul Alba. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Olar Corneliu  deputat PD-L 
 

degradare. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

479. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
5.000 RON pentru reabilitarea Şcolii 
Generale cu clasele I-VIII, comuna 
Sohodol, Judeţul Alba. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Olar Corneliu  deputat PD-L 
 
 

Motivare: 
 Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

480. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 

Motivare: 
 Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
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Sportului 
 

5.000 RON pentru reabilitarea Şcolii 
Generale cu clasele I-VIII, comuna 
Stremţ, Judeţul Alba 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Olar Corneliu  deputat PD-L 
 
 

reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

481. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
5.000 RON pentru reabilitarea Şcolii 
Generale cu clasele I-VIII, oraşul 
Teiuş, Judeţul Alba. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Olar Corneliu  deputat PD-L 
 

Motivare: 
 Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

482. Anexa nr.3/25/02 Se propune suplimentare bugetului Motivare: Se solicită admiterea Se propune respingerea, întrucât 
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Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
40.000 RON pentru Reabilitare 
Scoala cu clasele I-IV din comuna 
Gârbova, judetul Alba 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Negrut Clement    deputat PD-L 
 

amendamentului pentru 
reabilitarea acestei scoli 
deoarece este in stadiu avansat 
de degradare. 
Mentionez ca fosta cladire a 
scolii a fost retrocedata Bisericii 
Evanghelice din comuna 
Gârbova 
 
 ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

483. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
5.000 RON pentru reabilitarea Şcolii 
Generale cu clasele I-VIII, comuna 
Vadu Moţilor, Judeţul Alba. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

Motivare: Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei scoli 
deoarece este in stadiu avansat 
de degradare. 
 
 ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
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tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Olar Corneliu deputat PD-L 
 

 
 

bugetar. 

484. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
5.000 RON pentru reabilitarea Şcolii 
Generale cu clasele I-VIII, comuna 
Vidra, Judeţul Alba 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Olar Corneliu deputat PD-L 
 

Motivare: Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei scoli 
deoarece este in stadiu avansat 
de degradare. 
 
 ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

485. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
60.000 RON pentru reabilitarea 
Grădiniţei din Cotu Vali, comuna 
Albeşti, Judeţul Constanţa. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 

Motivare: Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei scoli 
deoarece este in stadiu avansat 
de degradare. 
 
 ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
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Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Chirilă Constantin  deputat PD-L 
 

 
 
 

apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

486. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
60.000 RON pentru reabilitarea 
Grădiniţei nr. 1 din comuna Poarta 
Albă, Judeţul Constanţa. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Chirilă Constantin  deputat PD-L 
 

Motivare: Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei scoli 
deoarece este in stadiu avansat 
de degradare. 
 
 ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se concret  
ce capitol sau titlu de cheltuieli  ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

487. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 03-Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe, cu suma de 50.000 
RON  
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  

Motivare: 
 Se solicită această sumă pentru 
reabilitarea Colegiului Tehnic 
de Industrie Alimentară 
„Terezianum”, municipiul  
Sibiu, Judeţul Sibiu 
care necesită  reparaţii capitale. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi doamna 
Raluca Turcan  deputat PD-L 
 

pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

488. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa nr. 
03/25/02 cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 03-Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe  cu suma de 30.000  
RON  
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi doamna 
Raluca Turcan  deputat PD-L 
 

Motivare: 
Suma este necesară Şcolii cu 
clasele I-VIII nr. 23, din 
municipiul Sibiu, Judeţul Sibiu 
pentru reabilitarea Grădiniţei nr 
36 ,  din cadrul  şcolii mai sus 
menţionate, având în vedere 
stadiul avansat de degradare în 
care se află. 
 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

489. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02 cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01, alineat 01 –Construcţii,  cu 
suma de 50.000 RON.  

Motivare: 
.Se solicită suma pentru 
construirea Grădiniţei cu 
program prelungit, în cadrul 
Grupului Şcolar Ilie Măcelariu 
din localitatea Miercurea 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
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Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi doamna 
Raluca Turcan  deputat PD-L 
 

Sibiului, Judeţul Sibiu, având în 
vedere  faptul că vechea clădire 
a acesteia a fost retrocedată. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

490. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02 cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 03-Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe,  cu suma de 20.000 
RON.  
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi doamna 
Raluca Turcan  deputat PD-L 
 

Motivare: 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea Grădiniţei nr. 41, 
str. Treboniu Laurean nr. 13. 
municipiul Sibiu, judeţul SIBIU 
– care necesită reparaţii capitale.
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

491. Anexa nr.3/25/02 Se propune suplimentarea bugetului Motivare:  Se propune respingerea, întrucât  
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Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
la anexa 3/25/02, cu suma de 150.000 
RON pentru  Grădiniţa nr. 41, sector 
6, Bucureşti. 

 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 
Geantă Daniel  – deputat PD-L 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului  pentru 
continuarea lucrărilor de 
construire a grădiniţei având în 
vedere numărul tot mai mare de 
copii  ajunşi la vârsta la care 
trebuie să urmeze această formă 
de învăţământ. 
 
 ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
 
 

sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

492. Anexa nr.3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
la anexa 3/25/02, cu suma de 150.000 
RON pentru  Grădiniţa nr. 41, sector 
6, Bucureşti. 

 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilori 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului şi domnul 

Motivare:  
Se solicită admiterea 
amendamentului  pentru 
demararea lucrărilor de 
amenajare a curţii şcolii în 
vederea desfăşurării de activităţi 
sportive necesare educaţiei 
elevilor. 
 
 ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Geantă Daniel  – deputat PD-L 
 
 

 
 
 

493. Anexa nr.3/25/01 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  de la 
1.550.654 mii lei la 2.050.654mii lei 
la capitolul 5300 CERCETARE 
FUNDAMENTALĂ ŞI 
CERCETARE DEZVOLTARE  
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Senator PSD – PC Silistru 
Doina, Deputat PSD – PC Cristea 
Victor, + Grup Parlamentar PSD – PC 

Pentru continuarea programelor 
aflate în derulare şi pentru a se 
ajunge la 1% din PIB în anul 
2011 se impune o majorare a 
bugetului cercetării în acest an. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De asemenea, 
nu se precizează titlurile de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentate 

494. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării cu suma de 5000 
mii lei la Capitolul 6501, Subcapitolul 
03, Paragraf 01, pentru reparaţii 
capitale la Grădiniţa sat Văleni, 
comuna Brîncoveni, Judeţ Olt. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD – PC 

Procesul instructiv-educativ 
trebuie să se desfăşoare în 
condiţii optime, ca atare este 
nevoie de renovarea instituţiilor 
de învăţământ. 
 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

495. Anexa nr.3/25/02 Ministerul Se solicită suplimentarea bugetului Procesul instructiv-educativ Se propune respingerea, întrucât  
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Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării cu suma de 1015 
mii lei la Capitolul 6501, Subcapitolul 
03, Paragraf 01, pentru reparaţii 
capitale la Grădiniţa cu program 
normal sat Dobrun, comuna Dobrun, 
Judeţ Olt. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD – PC 

trebuie să se desfăşoare în 
condiţii optime, ca atare este 
nevoie de renovarea instituţiilor 
de învăţământ. 
 

sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

496. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării cu suma de 1200 
mii lei la Capitolul 6501, Subcapitolul 
03, Paragraf 01, pentru construirea 
unei Grădiniţe cu program normal în 
sat Găvăneşti, comuna Găvăneşti, 
Judeţ Olt. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD – PC 

Procesul instructiv-educativ 
trebuie să se desfăşoare în 
condiţii optime, ca atare este 
nevoie de renovarea instituţiilor 
de învăţământ. 
 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

497. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării cu suma de 60 
mii lei la Capitolul 6501, Subcapitolul 

Procesul instructiv-educativ 
trebuie să se desfăşoare în 
condiţii optime, ca atare este 
nevoie de renovarea instituţiilor 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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03, Paragraf 01, pentru împrejmuirea 
cu gard la Grădiniţa cu program 
normal în sat Osica de Jos, comuna 
Osica de Jos, Judeţ Olt. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD – PC 

de învăţământ. 
 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

498. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării cu suma de 700 
mii lei la Capitolul 6501, Subcapitolul 
03, Paragraf 01, pentru reabilitarea 
Grădiniţei cu program normal în sat 
Băleasa, comuna Găvăneşti, Judeţ Olt. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD – PC 

Procesul instructiv-educativ 
trebuie să se desfăşoare în 
condiţii optime, ca atare este 
nevoie de renovarea instituţiilor 
de învăţământ. 
 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

499. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării cu suma de 1500 
mii lei la Capitolul 6501, Subcapitolul 
03, Paragraf 01, pentru construire 
local  Grădiniţă cu 6 grupe în comuna 
Iancu-Jianu, Judeţ Olt. 
 

Procesul instructiv-educativ 
trebuie să se desfăşoare în 
condiţii optime, ca atare este 
nevoie de renovarea instituţiilor 
de învăţământ. 
 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD – PC 

sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

500. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării cu suma de 450 
mii lei la Capitolul 6501, Subcapitolul 
04, pentru reabilitare Şcoală comuna 
Cezieni, Judeţ Olt. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD – PC 

Procesul instructiv-educativ 
trebuie să se desfăşoare în 
condiţii optime, ca atare este 
nevoie de renovarea instituţiilor 
de învăţământ. 
 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

501. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării cu suma de 1485 
mii lei la Capitolul 6501, Subcapitolul 
04, pentru reabilitare Şcoală Generală 
sat Cepari, comuna Cîrlogani, Judeţ 
Olt. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD – PC 

Procesul instructiv-educativ 
trebuie să se desfăşoare în 
condiţii optime, ca atare este 
nevoie de suplimentarea cu 
suma de 1485 mii lei pentru 
finalizarea în 2010 a lucrării 
începute. 
 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 226 -

502. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării cu suma de 2488 
mii lei la Capitolul 6501, Subcapitolul 
04, pentru reabilitare Şcoală Generală 
sat Cîrlogani, comuna Cîrlogani, Judeţ 
Olt. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD – PC 

Procesul instructiv-educativ 
trebuie să se desfăşoare în 
condiţii optime, ca atare este 
nevoie de suplimentarea cu 
suma de 2488 mii lei pentru 
finalizarea în 2010 a lucrării 
începute. 
 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

503. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării cu suma de 120 
mii lei la Capitolul 6501, Subcapitolul 
04, pentru reparaţii Şcoală Generală 
cu clasele I-VIII,  comuna Ipoteşti, 
Judeţ Olt. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD – PC 

Procesul instructiv-educativ 
trebuie să se desfăşoare în 
condiţii optime, ca atare este 
nevoie de renovarea instituţiilor 
de învăţământ. 
 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

504. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării cu suma de 240 
mii lei la Capitolul 6501, Subcapitolul 
04, pentru reparaţii capitale Şcoala 

Procesul instructiv-educativ 
trebuie să se desfăşoare în 
condiţii optime, ca atare este 
nevoie de renovarea instituţiilor 
de învăţământ. 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Generală cu clasele       I-VIII,  sat 
Vulpeni comuna Vulpeni Judeţ Olt. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD – PC 

 bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

505. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

La Cap.50.01 CHELTUIELI BUGET 
DE STAT 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri  între 
unităţi ale administraţiei publice 
articolul 02 Transferuri de capital 
alineatul 15 Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar se propune repartizarea 
în cadrul sumei alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar 
suma de 400 mii lei pentru finalizarea 
obiectivului „Sală de gimnastică Şc. 
Nr. 5 Slobozia Nouă” către 
Municipiul Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Senator PSD+PC Marian 
Neacşu 

Municipiul Slobozia are nevoie 
de investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia şcolară 
este în creştere. 
Obiectivul este lucrare în 
continuare, pentru care de la 
bugetul local se poate aloca 
numai o parte din suma 
necesară. 
Obiectivul are termen contractat 
de punere în funcţiune în anul 
2010. 
 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2010 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  

506. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

La Cap.50.01 CHELTUIELI BUGET 
DE STAT 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri  între 
unităţi ale administraţiei publice 

Municipiul Slobozia are nevoie 
de investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia şcolară 
este în creştere. 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2010 nu sunt prevăzute 
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articolul 02 Transferuri de capital 
alineatul 15 Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar se propune repartizarea 
în cadrul sumei alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar 
suma de 400 mii lei pentru finalizarea 
obiectivului „Sală de gimnastică 
Liceul Pedagogic Matei Basarab” 
către municipiul Slobozia, jud. 
Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Senator PSD+PC Marian 
Neacşu 

Obiectivul este lucrare în 
continuare, pentru care de la 
bugetul local se poate aloca 
numai o parte din suma 
necesară. 
Obiectivul are termen contractat 
de punere în funcţiune în anul 
2010. 
 

sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  

507. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

La Cap.50.01 CHELTUIELI BUGET 
DE STAT 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri  între 
unităţi ale administraţiei publice 
articolul 02 Transferuri de capital 
alineatul 15 Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar se propune repartizarea 
în cadrul sumei alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar 
suma de 700 mii lei pentru finalizarea 
obiectivului „Sală de gimnastică Şc. 
Nr. 4 Slobozia” către Municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa, jud. Ialomiţa. 
 

Municipiul Slobozia are nevoie 
de investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia şcolară 
este în creştere. 
Obiectivul este lucrare în 
continuare, pentru care se poate 
aloca de la bugetul local numai 
o parte din suma necesară. 
Obiectivul are termen contractat 
de punere în funcţiune în anul 
2010. 
 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2010 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
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Sursa de finanţare:  
 
Autori: Senator PSD+PC Marian 
Neacşu 

508. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

La Cap.50.01 CHELTUIELI BUGET 
DE STAT 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri  între 
unităţi ale administraţiei publice 
articolul 02 Transferuri de capital 
alineatul 15 Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar se propune repartizarea 
în cadrul sumei alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar 
suma de 700 mii lei pentru finalizarea 
obiectivului „Sală de gimnastică Şc. 
Nr. 6 de Arte şi Meserii Slobozia” 
către Municipiul Slobozia, jud. 
Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Senator PSD+PC Marian 
Neacşu 

Municipiul Slobozia are nevoie 
de investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia şcolară 
este în creştere. 
Obiectivul este lucrare în 
continuare, pentru care se poate 
aloca de la bugetul local numai 
o parte din suma necesară. 
Obiectivul are termen contractat 
de punere în funcţiune în anul 
2010. 
 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2010 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  

509. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

La Cap.50.01 CHELTUIELI BUGET 
DE STAT 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri  între 
unităţi ale administraţiei publice 
articolul 02 Transferuri de capital 
alineatul 15 Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar se propune repartizarea 

Municipiul Slobozia are nevoie 
de investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia şcolară 
este în creştere. 
Obiectivul este lucrare în 
continuare, pentru care se poate 
aloca de la bugetul local numai 
o parte din suma necesară. 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2010 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
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în cadrul sumei alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar 
suma de 700 mii lei pentru obiectivul 
„Sală de gimnastică Şcoala nr.1 Liceul 
de Artă Ionel Perlea Slobozia” către 
Municipiul Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Senator PSD+PC Marian 
Neacşu 

Obiectivul are termen contractat 
de punere în funcţiune în anul 
2010. 
 

preuniversitar”.  

510. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

La Cap.50.01 CHELTUIELI BUGET 
DE STAT 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri  între 
unităţi ale administraţiei publice 
articolul 02 Transferuri de capital 
alineatul 15 Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar se propune repartizarea 
în cadrul sumei alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar 
suma de 7.370 mii lei pentru 
finalizarea obiectivului „Ateliere de 
creaţie şi Campus şcolar Liceul de 
Artă Ionel Perlea”  către Municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Senator PSD+PC Marian 
Neacşu 

Municipiul Slobozia are nevoie 
de investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia şcolară 
este în creştere. 
Obiectivul este lucrare în 
continuare, pentru care se poate 
aloca de la bugetul local numai 
o parte din suma necesară. 
Obiectivul are termen contractat 
de punere în funcţiune în anul 
2010. 
 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2010 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
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511. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

La Cap.50.01 CHELTUIELI BUGET 
DE STAT 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri  între 
unităţi ale administraţiei publice 
articolul 02 Transferuri de capital 
alineatul 15 Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar se propune repartizarea 
în cadrul sumei alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar 
suma de 14.700 mii lei pentru 
obiectivul „Campus şcolar Grupul 
Şcolar Mihai Eminescu” către 
Municipiul Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Senator PSD+PC Marian 
Neacşu 

Municipiul Slobozia are nevoie 
de investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia şcolară 
este în creştere. 
Obiectivul este lucrare în 
continuare, pentru care se poate 
aloca de la bugetul local numai 
o parte din suma necesară. 
Obiectivul are termen contractat 
de punere în funcţiune în anul 
2010. 
 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2010 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  

512. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

La Cap.50.01 CHELTUIELI BUGET 
DE STAT 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri  între 
unităţi ale administraţiei publice 
articolul 02 Transferuri de capital 
alineatul 15 Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar se propune repartizarea 
în cadrul sumei alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar 
suma de 3.200 mii lei pentru 
obiectivul „Grădiniţa cu 200 de locuri 

Municipiul Slobozia are nevoie 
de investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia preşcolară 
este în creştere. 
Obiectivul este lucrare în 
continuare, pentru care se poate 
aloca de la bugetul local numai 
o parte din suma necesară. 
Obiectivul are termen contractat 
de punere în funcţiune în anul 
2010. 
 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2010 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
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str. Prelungirea sudului, bl. H1” către 
Municipiul Slobozia, jud. Ialomiţa. 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Senator PSD+PC Marian 
Neacşu 

513. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

La Cap.50.01 CHELTUIELI BUGET 
DE STAT 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri  între 
unităţi ale administraţiei publice 
articolul 02 Transferuri de capital 
alineatul 15 Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar se propune repartizarea 
în cadrul sumei alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar 
suma de 3.400 mii lei pentru 
obiectivul „Grădiniţa cu 200 locuri 
Cartier Pepinieră” către Municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Senator PSD+PC Marian 
Neacşu 

Municipiul Slobozia are nevoie 
de investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia preşcolară 
este în creştere. 
Obiectivul este lucrare în 
continuare, pentru care se poate 
aloca de la bugetul local numai 
o parte din suma necesară. 
Obiectivul are termen contractat 
de punere în funcţiune în anul 
2010. 
 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2010 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  

514. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

La Cap.50.01 CHELTUIELI BUGET 
DE STAT 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri  între 
unităţi ale administraţiei publice 
articolul 02 Transferuri de capital 
alineatul 15 Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 

Municipiul Slobozia are nevoie 
de investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia preşcolară 
este în creştere. 
Obiectivul este lucrare în 
continuare, pentru care se poate 
aloca de la bugetul local numai 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2010 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
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preuniversitar se propune repartizarea 
în cadrul sumei alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar 
suma de 100 mii lei pentru obiectivul 
„Sală de gimnastică Grădiniţa cu 
program prelungit nr. 2” către 
Municipiul Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Senator PSD+PC Marian 
Neacşu 

o parte din suma necesară. 
Obiectivul are termen contractat 
de punere în funcţiune în anul 
2010. 
 

capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  

515. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

La Cap.50.01 CHELTUIELI BUGET 
DE STAT 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri  între 
unităţi ale administraţiei publice 
articolul 02 Transferuri de capital 
alineatul 15 Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar se propune repartizarea 
în cadrul sumei alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar 
suma de 100 mii lei pentru finalizarea 
proiectului „Modernizare, re-
funcţionalizare, consolidare şcoala cu 
clasele I-VIII din satul Cosâmbeşti” 
(Proiect finanţat prin Programul de 
Reabilitare a şcolilor din Mediul 
Rural) către comuna Cosâmbeşti, jud. 
Ialomiţa. 
Sursa de finanţare:  

Şcoala din comuna Cosâmbeşti 
are nevoie de o centrală termică 
pentru ca elevii să înveţe în 
condiţii normale. 
Suma reprezintă cheltuieli 
legate de reabilitarea clădirii 
centralei termice, procurare 
utilaje şi echipamente cu montaj 
centrala termică 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2010 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
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Autori: Senator PSD+PC Marian 
Neacşu 

516. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

La Cap.50.01 CHELTUIELI BUGET 
DE STAT 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri  între 
unităţi ale administraţiei publice 
articolul 02 Transferuri de capital 
alineatul 15 Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar se propune repartizarea 
în cadrul sumei alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar 
suma de 400 mii lei pentru „Reparaţii 
capitale Şcoala generală Gheorghe 
Lazăr” către comuna Gheorghe Lazăr, 
jud. Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Senator PSD+PC Marian 
Neacşu 

Obiectivul a fost executat. Din 
valoare totală de 540 mii lei a 
contractului, în anul 2009 s-au 
achitat numai 140 mii lei. 
Suma este necesară pentru plata 
constructorului. 
 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2010 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  

517. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

La Cap.50.01 CHELTUIELI BUGET 
DE STAT 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri  între 
unităţi ale administraţiei publice 
articolul 02 Transferuri de capital 
alineatul 15 Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar se propune repartizarea 
în cadrul sumei alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar 

Proiect în faza de investiţie. 
Investiţie în valoare de 18,6 
miliarde lei vechi, ce se 
realizează cu fonduri 
guvernamentale, a fost sistată de 
la 01.10.2009, din lipsă de 
fonduri. 
Există riscul degradării 
investiţiei dacă nu este 
continuată în anul 2010. 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2010 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
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suma de 500 mii lei, pentru Proiectul 
„Modernizare Şcoala de arte şi 
meserii Săveni” către comuna Săveni, 
jud. Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Senator PSD+PC Marian 
Neacşu 

518. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

La Cap.50.01 CHELTUIELI BUGET 
DE STAT 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri  între 
unităţi ale administraţiei publice 
articolul 02 Transferuri de capital 
alineatul 15 Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar se propune repartizarea 
în cadrul sumei alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar 
suma de 500 mii lei, pentru Proiectul 
„Modernizare şi reabilitare sala de 
sport” către comuna Săveni, jud. 
Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Senator PSD+PC Marian 
Neacşu 

Investiţia s-a realizat prin ISJ 
Ialomiţa. 
Proiectul s-a finalizat încă de la 
finele anului 2007, dar 
constructorul mai are de primit 
pentru această investiţie suma 
restantă de 500.000 lei. 
 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2010 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  

519. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 40 
mii lei la capitolul 5001, Grupa 71, 

Creşterea confortului în 
imobilul în care învaţă 400 de 
elevi 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, pe de o parte, se 
propune suplimentarea bugetului 
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Titlul XII „Active nefinanciare”, 
articol 03 pentru reabilitarea termică 
la Şcoala cu clasele I-VIII Vărbilău, 
jud. Prahova. 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 

Autori: Deputat Marian Florian 
Săniuţă- grup PSD 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, iar pe de 
altă parte, sursa de finanţare 
indicată este bugetul aceluiaşi 
minister. 

520. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 6510 
Grupa 20, Titlul II, BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii curente, 
cu suma de 1.800.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

 

Fondurile sunt destinate 
reabilitării, extinderii şi dotării 
unităţilor de învăţământ din 
comuna Bistreţ, judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
finanţarea cheltuielilor cu bunurile 
şi serviciile aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat se 
face din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. De altfel, capitolul de 
cheltuieli care este propus a fi 
suplimentat, respectiv 6510 este 
aferent bugetului activităţilor 
finanţate integral din venituri 
proprii.  
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521. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 2.000 lei 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Fondurile sunt destinate 
construirii unui grup sanitar la 
Şcoala „Barbu Ionescu” din 
comuna Urzicuţa, judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

522. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 80.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Fondurile sunt destinate 
demarării lucrărilor de 
construcţie a unei grădiniţe în 
comuna Măceşu de Jos, judeţul 
Dolj. 
 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

523. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 

Fondurile sunt destinate 
demarării lucrărilor de 
construcţie a unei grădiniţe în 
comuna Valea Stanciului, 
judeţul Dolj. 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Construcţii, cu suma de 100.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

 bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

524. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 500.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor de construcţie a unei 
baze sportive în comuna 
Bratovoieşti, judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
autorităţilor locale nu sunt unităţi 
subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

525. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 500.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor de construcţie a unei 
baze sportive în comuna Bistreţ, 
judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
autorităţilor locale nu sunt unităţi 
subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 239 -

Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

526. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 200.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor de construcţie a unei 
săli de sport în comuna 
Urzicuţa, judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu există 
baza legală pentru finanţarea din 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
a unor cheltuieli pentru construirea 
sălilor de sport. Acestea se 
finanţează din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului care are în derulare un 
astfel de program. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

527. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 200.000 lei. 

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor de construcţie a 
clădirii de vestiare la stadionul 
comunal din comuna Urzicuţa, 
judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu există 
baza legală pentru finanţarea din 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
a unor cheltuieli pentru construirea 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

de stadioane aparţinând 
autorităţilor locale. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

528. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 1.000.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor de proiectare şi 
execuţie pentru bază sportivă tip 
I în comuna Calopăr, judeţul 
Dolj. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
autorităţilor locale nu sunt unităţi 
subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

529. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 250..000 lei. 

Fondurile sunt destinate 
achiziţiei de cetrale termice 
pentru şcolile Gîngiova şi 
Comoşteni din comuna  
Gîngiova, judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

530. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 6510 
Grupa 20, Titlul II, BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii curente, 
cu suma de 247.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Fondurile sunt destinate 
reabilitării grădiniţei din 
comuna Cârna, judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
finanţarea cheltuielilor cu bunurile 
şi serviciile aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat se 
face din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. De altfel, capitolul de 
cheltuieli care este propus a fi 
suplimentat, respectiv 6510 este 
aferent bugetului activităţilor 
finanţate integral din venituri 
proprii.  

531. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 

Fondurile sunt destinate 
construirii unei grădiniţe în 
comuna Valea Stanciului, 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
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Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 2.200.000 lei 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

judeţul Dolj. 
 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

532. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 6510 
Grupa 20, Titlul II, BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii curente, 
cu suma de 10.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Fondurile sunt destinate 
împrejmuirii cu gard a Şcolii 
generale din comuna Cârna, 
judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
finanţarea cheltuielilor cu bunurile 
şi serviciile aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat se 
face din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. De altfel, capitolul de 
cheltuieli care este propus a fi 
suplimentat, respectiv 6510 este 
aferent bugetului activităţilor 
finanţate integral din venituri 
proprii.  
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533. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 398.000 lei 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor de construcţie a unei 
baze sportive din comuna 
Cârna, judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
autorităţilor locale nu sunt unităţi 
subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

534. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03, Reparaţii 
capitale, cu suma de 1.500.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor de moderniyare a 
bazei sportive din oraşul 
Segarcea, judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
autorităţilor locale nu sunt unităţi 
subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

535. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 

Lucrare in executie  Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
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250.000lei pentru constructie 
Gradinita – centru, localitatea Borca , 
Jud. Nramţ 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: deputat independent Emil 
Bostan si Senator independent 
Ovidius Marcutianu 

şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

536. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului cu 
suma de 100 mii lei la capitolul 
6501„Invăţământ”, subcapitolul 06, 
„Invăţământ superior”, paragraful 
01„Invăţământ universitar” pentru 
dotarea  “Centrului Tehnologic de 
Dezvoltare Durabilă” din 
Universitatea Tehnică din Cluj-
Napoca, Catedra Ingineria mediului. 

 
Sursa de finanţare:  
 

Autori: Deputat independent 
Soporan Vasile Filip 

Centrul realizeaza studii de 
dezvoltare durabila la nivelul 
tehnologiilor, venind in sprijinul 
pregatirii studentilor, 
masteranzilor si doctoranzilor. 
Fiind printre primele centre de 
acest gen care se alineaza 
Strategiei Europene de 
Dezvoltare Durabila, are nevoie 
de o finalitate primara pentru 
buna desfasurare a activitatilor. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- Nu se specifică sursa de finanţare, 
ca atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare.” 
- Cheltuielile pentru dotările 
independente nu reprezintă 
obiective de investiţii ci se 
încadrează în categoria altor 
cheltuieli de investiţii, fiind 
prevăzute în programul de 
investiţii, în sumă globală în cadrul 
poziţiei C-„Alte cheltuieli de 
investiţii”, categoria “b) dotări 
independente”, cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 
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537. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului cu 
suma de 50 mii lei la capitolul 
6501„Invăţământ”, subcapitolul 11 
„Servicii auxiliare pentru educaţie” 
pentru finanţarea “Centrului de 
Excelenţă pentru Copiii Superdotaţi” 
de pe lângă Liceul Pavel Dan din 
Câmpia Turzii, judeţul Cluj. 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 

Autori: Deputat independent 
Soporan Vasile Filip 

Centrul este necesar pentru a  
oferi elevilor superdotaţi 
posibilităţi de pregătire optime, 
în special pentru tinerii din 
mediul rural şi a copiilor lăsaţi 
în îngrijirea rudelor, ca urmare a 
plecării părinţilor la muncă în 
străinătate. În zonă sunt foarte 
multe situaţii de acest gen. 
Comunităţile nu pot să susţină 
un asemenea proiect decât 
parţial 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se  titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

538. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de 220 mii lei la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 15-
Finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar 
pentru reabilitarea termică a Şcolii 
Generale din Cuci, judeţul Mureş . 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Autori: Deputat PSD+PC Victor 
Socaciu + grup parlamentar PSD-PC 

Lucrările de reabilitare termică 
a Şcolii Generale din Cuci, 
judeţul Mureş au demarat în 
2009 cu termen de finalizare 
2010, conform contractului 
încheiat între Primăria  Cuci şi 
antreprenor. 
 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

539. Anexa nr.3/25/02 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Se solicită admiterea Se propune respingerea, întrucât 
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Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la anexa 
3/25/02, cu suma de 300.000 RON 
pentru  Grup Şcolar Gheorghe Lazăr 
Pecica, Oraş Pecica, Jud. Arad 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, şi deputat PD-L Cionca-
Arghir Iustin-Marinel 

amendamentului  pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţii. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

540. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la anexa 
3/25/02, cu suma de 400.000 RON 
pentru  Şcoala cu cls. I-VIII Pecica, 
Oraş Pecica, Jud. Arad 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, şi deputat PD-L Cionca-
Arghir Iustin-Marinel 

Se solicită admiterea 
amendamentului  pentru 
finalizarea obiectivului de 
investiţii 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

541. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
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şi Sportului Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
20.000 RON pentru reabilitarea Şcolii 
Generale cu clasele V-VIII, satul 
Groşi, comuna Groşi, Judeţul 
Maramureş 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, şi deputat PD-L Leşe Doru 
Braşoan 

reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

542. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
20.000 RON pentru reabilitarea Şcolii 
Generale cu clasele I-IV, satul 
Costeni, comuna Cupşeni, Judeţul 
Maramureş 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, şi deputat PD-L Leşe Doru 
Braşoan 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

543. Anexa nr.3/25/02 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Se solicită admiterea Se propune respingerea, întrucât 
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Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la anexa 
3/25/02, cu suma de 40.000 RON 
pentru  Şcoala Generală Birchiş, 
Comuna Birchiş, Jud. Arad 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, şi deputat PD-L Marius 
Gondor 

amendamentului  pentru lucrări 
de reparaţii. 
 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

544. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la anexa 
3/25/02, cu suma de 100.000 RON 
pentru  Şcoala Generală Adam Muller 
Guttenbrunn, Comuna Zăbrani, Jud. 
Arad 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, şi deputat PD-L Marius 
Gondor 

Se solicită admiterea 
amendamentului  pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţii. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

545. Anexa nr.3/25/02 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Se solicită admiterea Se propune respingerea, întrucât 
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Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la anexa 
3/25/02, cu suma de 300.000 RON 
pentru  Grădiniţa cu Program 
Prelungit, Comuna Frumuşeni, Jud. 
Arad 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi deputat PD-L Marius 
Gondor 

amendamentului  pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţii. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

546. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la anexa 
3/25/02, cu suma de 300.000 RON 
pentru  Grup Şcolar Sever Bocu, Oraş 
Lipova, Jud. Arad 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi deputat PD-L Marius 
Gondor 

Se solicită admiterea 
amendamentului  pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţii. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

547. Anexa nr.3/25/02 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Se solicită admiterea Se propune respingerea, întrucât 
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Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la anexa 
3/25/02, cu suma de 40.000 RON 
pentru  Şcoala cu cls. I-IV, Comuna 
Săvârşin, Jud. Arad 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi deputat PD-L Marius 
Gondor 

amendamentului  pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reparaţii. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

548. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la anexa 
3/25/29, cu suma de 2.000.000 RON 
pentru  Clădire nouă pentru Palatul 
Copiilor Arad şi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Arad , Jud. Arad 

 
Sursa de finanţare: Se diminuează cu 
suma de 2 000 000 lei bugetul 
MECTS, anexa 3/25/29, de la 
obiectivul cu codul 499. 
 

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi deputat PD-L Marius 

Se solicită admiterea 
amendamentului  pentru 
finalizarea obiectivului de 
investiţii. Ministerul plăteşte 
sume mari pentru chiria spaţiilor 
în care îşi desfăşoară activitatea 
Palatul Copiilor şi I.S.J. Arad.  
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora au 
fost aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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Gondor 
549. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul Educaţiei Cercetării 
Tineretului şi Sportului  anexa 
3./25./02.   cu suma de 60.000 RON 
pentru reabilitarea tâmplăriei Şcolii 
generale nr. 9 – Roman Musat, str 
Victor Hugo nr. 9, municipiul Roman, 
Judeţul Neamt. 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi deputat PD-L Neculai 
Marius  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

550. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul Educaţiei Cercetării 
Tineretului şi Sportului  anexa 
3./25./02. cu suma de 30.000 RON 
pentru reabilitarea tâmplăriei 
Colegiului Tehnic Petru Poni – 
Gradinita cu program prelungit nr.6, 
municipiul Roman, Judeţul Neamt 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi deputat PD-L Neculai 
Marius  

bugetar. 

551. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul Educaţiei Cercetării 
Tineretului şi Sportului  anexa 
3./25./02. cu suma de 10.000 RON 
pentru reabilitarea tâmplăriei Şcolii 
generale cu clasele 1 – 8 , sat  
Averesti, comuna Ion Creanga, 
Judeţul Neamt 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi deputat PD-L Neculai 
Marius  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

552. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul Educaţiei Cercetării 
Tineretului şi Sportului  anexa 
3./25./02.  cu suma de 70.000 RON 
pentru reabilitarea tâmplăriei Şcolii 
generale Mihai Eminescu, str Mihai 
Eminescu nr. 27 , municipiul Roman, 
Judeţul Neamt 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
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Autori: Comisia pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi deputat PD-L Neculai 
Marius  

pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

553. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul Educaţiei Cercetării 
Tineretului şi Sportului  anexa 
3./25./02. cu suma de 60.000 RON 
pentru reabilitarea tâmplăriei Şcolii 
generale nr. 8, str Mihai Viteazul nr. 
15, municipiul Roman, Judeţul Neamt 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi deputat PD-L Neculai 
Marius  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

554. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25 cap. 6501, titlu 
71, art. 01, al. 01,  cu suma de 
300.000 RON pentru refacere 
acoperiş şi grupuri sanitare la 
Grădiniţa cu program prelungit nr.3 
(aparţine de Liceul Comercial “Spiru 
Haret”), Oraş Piatra Neamţ, Judeţul 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
refacerea acoperişului si a 
grupurilor sanitare având în 
vedere starea de degradare în 
care se află. 
 
ADMIS DE 
 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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Neamţ 
 

Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi deputat PD-L Mihaela 
Stoica 

Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

exerciţiului bugetar. 

555. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa nr. 
3/25/02 cu suma de 100 000 RON 
pentru  reabilitarea (lucrări în 
continuare) Şcolii cu cls. I-VIII 
Noapteşa, comuna Şişeşti, judeţul 
Mehedinţi.  

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi deputat PD-L Mihai 
Stănişoară 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare a acestei unităţi de 
învăţământ unde învaţă 300 de 
elevi pentru a se asigura condiţii 
normale de desfăşurare a 
procesului instructiv – educativ, 
precum şi pentru asigurarea 
securităţii elevilor în şcoală. 
 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

556. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării,  Anexa nr. 3/25/02, cu suma 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
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de 35.000 RON pentru reabilitarea 
Şcolii generale cls. I-VIII, comuna 
Breasta, Judeţul Dolj 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi deputat PD-L Mihail 
Surupateanu 

în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

557. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
3/25/02,  cu suma de 32.000 RON 
pentru reabilitarea Şcolii generale 
nr.16, Craiova, jud. Dolj. 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi deputat PD-L Mihail 
Surupateanu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

558. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
3/25/02, cu suma de 33.000 RON 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
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pentru reabilitarea Şcolii generale 
nr.30, Craiova (Craiovita Noua)  
judeţul Dolj 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi deputat PD-L Mihail 
Surupateanu 

degradare. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

559. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului anexa 3/25 cu 
suma de  50.000 RON pentru 
schimbare tâmplărie exterioară cu 
tâmplărie PVC la Grupul Şcolar 
Gheorghe Asachi din mun.Galaţi, 
jud.Galaţi 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi deputat PD-L Boldea 
Mihail  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, aflată 
într-o stare avansată de 
degradare. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

560. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
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şi Sportului Tineretului şi Sportului anexa 3/25 cu 
suma de  200.000 RON pentru 
reabilitare şi reparaţii 
interioare/exterioare la Grădiniţa nr.61 
Ion Creangă din mun.Galaţi, 
jud.Galaţi 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi deputat PD-L Boldea 
Mihail  

reabilitarea acestei şcoli, aflată 
într-o stare avansată de 
degradare. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

561. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02, cu suma de 
40 000 RON pentru Academia de 
Muzica „Gheorghe Dima”, 
str.Bucium, Cluj 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi deputat PD-L Mihail 
Hardau 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
campusul universitar. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

562. Anexa nr.3/25/02 Ministerul Se propune suplimentare bugetului Se solicită admiterea Se propune respingerea, întrucât 
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Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de  
100 000  RON pentru construcţia 
Campusului Şcolar al Colegiului 
Silvic Theodor Pietraru  localitatea 
Branesti, Judeţul Ilfov 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi deputat PD-L Mircea 
Marin 

amendamentului pentru 
terminarea construcţiei acestui 
campus  începuta in anul 2009. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

563. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02  cu suma de 
50.000 RON pentru reabilitarea 
Colegiului „Richard Wurmbrand”  
Orasul Iasi, Judeţul Iasi 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi deputat PD-L Nicuşor 
Păduraru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

564. Anexa nr.3/25/02 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Se solicită admiterea Se propune respingerea, întrucât 
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Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
03/25/02 cu suma de 300.000 RON 
pentru realizarea lucrării  Reparaţii 
capitale la Anexa B Veche din str. 
Cuza Vodă 47 Colegiul Naţional Al.I. 
Cuza  Municipiul Focşani, Judeţul 
Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi deputat PD-L Răzvan 
Mustea- Şerban 

amendamentului pentru 
realizarea acestei lucrări, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare, întrucât clădirea se 
află în categoria monumentelor 
istorice. Prin repunerea în 
funcţiune a acesteia, o parte din 
activitatea didactică s-ar putea 
desfăşura în noua incintă, ceea 
ce ar îmbunătăţi calitatea 
procesului educaţional. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

565. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02, cu suma de 
20.000 RON pentru reabilitarea 
termică a Şcolii Generale nr. 4, 
localitatea Dej, judeţul Cluj 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea termică a acestei 
şcoli având în vedere stadiul 
avansat de degradare. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
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Senatului şi deputat PD-L Şerban 
Rădulescu 

bugetar. 

566. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, anexa 
3/25/02,  cu suma de 100.000 RON 
pentru reabilitarea faţadei Grădiniţei 
nr.42, Ploieşti, Judeţul Prahova 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi deputat PD-L Sever 
Voinescu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei grădiniţe 
având în vedere stadiul avansat 
de degradare. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

567. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului anexa 3/25/02,  
cu suma de 75.000 RON pentru 
reabilitarea terenului de sport cu 
instalaţie de nocturnă a Şcolii 
Generale nr.15, Ploieşti, Judeţul 
Prahova 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestui teren sportiv 
având în vedere stadiul avansat 
de degradare care îl face în 
totalitate impropriu pentru 
procesul educativ formativ. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi deputat PD-L Sever 
Voinescu 

568. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
3/25/02,  cu suma de 100.000 RON 
pentru reabilitarea faţadei Grădiniţei 
nr.49, Ploieşti, Judeţul Prahova 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi deputat PD-L Sever 
Voinescu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei grădiniţe 
având în vedere stadiul avansat 
de degradare. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

569. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la anexa 
3/25/02, cu suma de 150.000 RON 
pentru  liceul Petru Maior, oraş 
Gherla, Cluj 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 

Se solicită admiterea 
amendamentului  pentru lucrări 
de reparaţii. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
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Senatului şi deputat PD-L Prigoană 
Silviu 

bugetar. 

570. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la anexa 
3/25/02, cu suma de 100.000 RON 
pentru  Şcoala Generală Nr. 1, 
Comuna Poarta Albă, Jud. Constanţa. 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi deputat PD-L Maria 
Stavrositu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
efectuarea lucrărilor de 
reabilitare a Şcolii Generale Nr. 
1, Comuna Poarta Albă, Jud. 
Constanţa. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

571. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
MECTS, anexa 3/25/02,  cu suma de 
2.500.000 RON pentru Clubul Sportiv 
„Politehnica” Iaşi, str. Lascăr Catargi, 
nr. 38 in vederea terminării reabilitării 
căminului studenţesc pentru sportivi T 
25 din Campusul studenţesc „ Tudor 
Vladimirescu” Iaşi cu o capacitate de 
cazare de 200 de locuri. 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare a căm. T 25, deoarece 
lucrările începute (decopertare, 
demontare acoperiş, etc.) pun în 
real pericol structura de 
rezistenţă care şi aşa este 
şubrezită, căminul având o 
vechime de apox. 40 de ani. 
Lucrările au început cu avizul 
MECT in 2008 şi sunt la 
următorul stadiu: infrastructură 
89,7% şi suprastructură 35,7%. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi deputat PD-L Spînu 
Teodor-Marius 

ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

572. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
MECTS, anexa 3/25/02,  cu suma de 
160.000 RON pentru  terminarea 
lucrărilor de reparaţii capitale la 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 13 
, municipiul Iaşi, jud. Iaşi 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi deputat PD-L Spînu 
Teodor-Marius 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
terminarea lucrărilor de reparaţii 
capitale începute în 2007 la 
Grădiniţa cu program prelungit 
nr. 13 din municipiul Iaşi, 
deoarece stadiul actual al 
lucrărilor face practic imposibilă 
desfăşurarea activităţilor 
didactice-recreative din această 
unitate de învăţământ. Mai mult, 
nu se pot respecta normele 
minime de igienă, absolut 
necesare, mai ales în cazul 
copiilor. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

573. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
MECTS, anexa 3/25/02,  cu suma de 
250.000 RON pentru lucrări de 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
începerea lucrărilor de 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
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reabilitare termică şi înlocuire 
tâmplărie exterioară la Şcoala gen. nr. 
10  „Gheorghe I. Brătianu” , 
municipiul Iaşi, jud. Iaşi 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi deputat PD-L Spînu 
Teodor-Marius 

reabilitare termică a  Şc. Gen. 
nr. 10 „Gh. I. Brătianu” Iaşi 
datorită stării avansate de 
degradare a clădirilor şi în mod 
special a tâmplăriei exterioare. 
Din aceste cauze se cheltuie 
anual sume foarte mari pentru 
plata agentului termic iar 
temperatura scăzută din sălile de 
clasă afectează buna desfăşurare 
a procesului de învăţământ. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

574. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
MECTS, anexa 3/25/02,  cu suma de 
300.000 RON pentru lucrări de 
reabilitare termică şi înlocuire 
tâmplărie exterioară la Colegiul 
“Richard Wurmbrand”, municipiul 
Iaşi, jud. Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
începerea lucrărilor de 
reabilitare termică a  Colegiul 
„Richard Wurmbrand” Iaşi 
datorită stării avansate de 
degradare a clădirilor şi în mod 
special a tâmplăriei exterioare. 
Din aceste cauze se cheltuie 
anual sume foarte mari pentru 
plata agentului termic iar 
temperatura scăzută din sălile de 
clasă afectează buna desfăşurare 
a procesului de învăţămant. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 265 -

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi deputat PD-L Spînu 
Teodor-Marius 

 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

bugetar. 

575. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
MECTS, anexa 3/25/02,  cu suma de 
741.000 RON pentru  terminarea 
lucrărilor de reparaţii capitale la 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 22 
, municipiul Iaşi, jud. Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi deputat PD-L Spînu 
Teodor-Marius 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
terminarea lucrărilor de reparaţii 
capitale începute în 2008 la 
Grădiniţa cu program prelungit 
nr. 22 din municipiul Iaşi, 
deoarece stadiul actual al 
lucrărilor face practic imposibilă 
desfăşurarea activităţilor 
didactice-recreative din această 
unitate de învăţământ. Mai mult, 
nu se pot respecta normele 
minime de igienă, absolut 
necesare, mai ales în cazul 
copiilor. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

576. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

Se propune suplimentarea bugetului 
MECTS, anexa 3/25/02,  cu suma de 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
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şi Sportului 350.000 RON pentru lucrări de 
reabilitare termică şi înlocuire 
tâmplărie exterioară la Şcoala gen. nr. 
22  „Bogdan P. Hajdeu” , municipiul 
Iaşi, jud. Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi deputat PD-L Spînu 
Teodor-Marius 

începerea lucrărilor de 
reabilitare termică a  Şc. Gen. 
nr. 22 „Bogdan P. Hajdeu” Iaşi 
datorită stării avansate de 
degradare a clădirilor şi în mod 
special a tâmplăriei exterioare. 
Din aceste cauze se cheltuie 
anual sume foarte mari pentru 
plata agentului termic iar 
temperatura scăzută din sălile de 
clasă afectează buna desfăşurare 
a procesului de învăţământ. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

577. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului şi Sportului la anexa 
3/25/02 cu suma de 150.000 RON 
pentru Scoala Generala ,,Nicolae 
Bălcescu” nr. 28, str. Aleea Şcolii nr. 
2, municipiul Ploiesti, judetul Prahova 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru lucrari 
de consolidare, renovare si 
dotare a acestei unitati de 
invatamant. Nefinantarea 
acestui obiectiv aduce prejudicii 
procesului instructiv educativ. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
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Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi deputat PD-L Roberta 
Alma Anastase 

pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

578. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului şi Sportului la anexa 
3/25/02 cu suma de 150.000 RON 
pentru Grădiniţa cu program normal 
nr. 39, str. General Eremia 
Grigorescu, nr. 11, municipiul 
Ploiesti, judetul Prahova 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi deputat PD-L Roberta 
Alma Anastase 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru lucrari 
de consolidare, renovare si 
dotare a acestei unitati de 
invatamant. Nefinantarea 
acestui obiectiv aduce prejudicii 
procesului instructiv educativ. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

579. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului şi Sportului la anexa 
3/25/02 cu suma de 200.000 RON 
pentru Grădiniţa cu program normal 
nr. 47, str. Aleea Iezerului, nr. 5-7 , 
municipiul Ploiesti, judetul Prahova 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru lucrari 
de consolidare, renovare si 
dotare a acestei unitati de 
invatamant. Nefinantarea 
acestui obiectiv aduce prejudicii 
procesului instructiv educativ. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
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Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi deputat PD-L Roberta 
Alma Anastase 

ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

580. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Majorarea sumei la 350.000.000 lei la 
Capitolul 53.01 „Cercetare 
fundamentală şi de dezvoltare”, „Alte 
transferuri” 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Serviciul 
de Telecomunicaţii Speciale 
 

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi doamna senator Ecaterina 
Andronescu 

 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
încât să permită desfăşurarea în 
condiţii normale a activităţii acestei 
instituţii.  

581. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Creşterea burselor pentru studenţi cu 
25.000.000 lei. Capitolul 65.01 
„Învăţământ”, grupa 59.01, art. 01. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Camerei 
Deputaţilor 
 

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului şi doamna senator Ecaterina 

 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Camerei Deputaţilor a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea în condiţii normale a 
activităţii acestei instituţii.  
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Andronescu 
582. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, anexa 3/25/02,  cu suma de 
20.000 RON pentru reabilitarea 
Grupului Şcolar „Ioan Buteanu”, 
oraşul Şomcuţa Mare, Judeţul 
Maramureş 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, şi deputat PD-L Leşe Doru 
Braşoan 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

583. Anexa nr.3/25/28 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
3/25/28,  cu suma de 300.000 RON 
pentru achiziţionarea unui 
ecocardiograf ce va deservi 
Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Victor Babeş”, Timişoara, Clinica de 
Cardiologie 2, Timişoara, Judeţul 
Timiş. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  
Autori: Comisia pentru învăţământ, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
achiziţionarea unui 
ecocardiograf ce va deservi 
Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Victor Babeş”, 
Timişoara, Clinica de 
Cardiologie 2 deoarece este 
imperios necesar pentru 
procesul didactic atât la nivel 
universitar cât şi la învăţământul 
post-universitar. 
 
ADMIS DE 
 

Se propune respingerea, întrucât 
dotările independente se includ în 
cadrul programelor de investiţii 
publice ale ordonatorilor principali 
de credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C – „Alte cheltuieli de 
investiţii”, categoria “b) dotări 
independente”, cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite 
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ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, şi deputat PD-L Iosif Ştefan 
Drăgulescu 

Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

584. Anexa nr.3/25/28 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului   la 4700mii 
lei la capitolul 6501.71.01.01 
Construcţii pentru Susţinerea 
investiţiei – Municipiul Vaslui, 
Grădiniţe cu program prelungit – 
două grădiniţe 
 
Sursa de Finantare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului    
 
Autori:  
Comisia pentru învaţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
Senator PSD + PC Silistru Doina, 
Deputat PSD + PC Cristea Victor, + 
Grup Parlamentar PSD – PC  

Lipsă locuri pentru copii în 
grădiniţele existente. 
Închiderea fabricilor din judeţul 
Vaslui a dus la dispariţia 
grădiniţelor. Deşi condiţiile 
social-economice sunt vitrege, 
natalitatea este ridicată şi se 
impune asigurarea educaţiei 
timpurii conform standardelor 
U.E. 
 
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învaţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar. Astfel,  
pe de o parte, se propune 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, iar pe de 
altă parte,  sursa de finanţare 
menţionată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.   

585. Anexa nr.3/25/28 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului   la 3.500 mii 
lei la capitolul 6501.71.01.01 , 
Construcţii pentru susţinerea 
investiţiei – Municipiul Vaslui, Liceu 

Existenţa a numeroşi copii 
talentaţi în domeniul muzicii şi 
artelor plastice, şi care nu au  
posibilităţi financiare de a studia 
în alte judeţe, impune înfiinţarea 
unui astfel de liceu în oraşul 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar. Astfel,  
pe de o parte, se propune 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, iar pe de 
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de muzică şi arte 
 
Sursa de Finantare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului    
 
Autori:  
Comisia pentru învaţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
  
Senator PSD – PC Silistru Doina, 
Deputat PSD – PC Cristea Victor, + 
Grup Parlamentar PSD – PC  

Vaslui – practic, se vor asigura, 
astfel, şanse egale pentru a se 
afirma şi copiii talentaţi din 
acest judeţ.  
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învaţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

altă parte,  sursa de finanţare 
menţionată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.   

586. Anexa nr.3/25/28 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului   la 10.000 mii 
lei la capitolul 6501.71.01.01 
Construcţii, pentru susţinerea 
investiţiei – Municipiul Vaslui, 
continuarea lucrărilor la Campusul 
şcolar  Ştefan Procopiu 
 
Sursa de Finantare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului    
 
Autor: 
Comisia pentru învaţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  

Numărul mare de elevi care 
urmează să se formeze este în 
jur de 2500 – spaţiile existente 
sunt insuficiente pentru 
desfăşurarea actului educaţional 
în condiţii optime. Investiţia 
fiind începută din 2007, există 
riscul degradării lucrărilor 
efectuate până acum. 
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învaţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar. Astfel,  
pe de o parte, se propune 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, iar pe de 
altă parte,  sursa de finanţare 
menţionată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.   
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 Senator PSD – PC Silistru Doina, 
Deputat PSD – PC Cristea Victor, + 
Grup Parlamentar PSD – PC  

 

587. Anexa nr.3/25/28 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului   la 6.500 mii 
lei la capitolul 5001.71.01.01 
Construcţii, pentru susţinerea 
investiţiei – Municipiul Vaslui 
Consolidarea Grupului şcolar „Ştefan 
Procopiu” 
 
Sursa de Finantare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului    
 
Autori:  
Comisia pentru învaţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului  
 
Senator PSD – PC Silistru Doina, 
Deputat PSD – PC Cristea Victor, + 
Grup Parlamentar PSD – PC  

Vechimea de 35 de ani a 
Grupului şcolar „Ştefan 
Procopiu” impune consolidarea 
acestuia deoarece cheltuielile de 
întreţinere sunt foarte mari, ca şi 
cele pentru asigurarea 
confortului termic, fără de care 
siguranţa şi sănătatea copiilor 
este pusă în pericol. 
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învaţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar. Astfel,  
pe de o parte, se propune 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, iar pe de 
altă parte,  sursa de finanţare 
menţionată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.   

588. Anexa nr.3/25/28 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului   la 4700mii 
lei la capitolul 6501.71.01.01 
Construcţii pentru Susţinerea 
investiţiei – Municipiul Vaslui, 
Grădiniţe cu program prelungit – 

Lipsă locuri pentru copii în 
grădiniţele existente. 
Închiderea fabricilor din judeţul 
Vaslui a dus la dispariţia 
grădiniţelor. Deşi condiţiile 
social-economice sunt vitrege, 
natalitatea este ridicată şi se 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar. Astfel,  
pe de o parte, se propune 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, iar pe de 
altă parte,  sursa de finanţare 
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două grădiniţe 
 
Sursa de Finantare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului    
 
Autor: Senator PSD – PC Silistru 
Doina, Deputat PSD – PC Cristea 
Victor, + Grup Parlamentar PSD – PC 

impune asigurarea educaţiei 
timpurii conform standardelor 
U.E. 
 
 
 

menţionată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.   

589. Anexa nr.3/25/28 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului   la 3.500 mii 
lei la capitolul 6501.71.01.01 
Construcţii pentru susţinerea 
investiţiei – Municipiul Vaslui, Liceu 
de muzică şi arte 
 
Sursa de Finantare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului    
 
Autor: Senator PSD – PC Silistru 
Doina, Deputat PSD – PC Cristea 
Victor, + Grup Parlamentar PSD – PC 

Existenţa a numeroşi copii 
talentaţi în domeniul muzicii şi 
artelor plastice, şi care nu au  
posibilităţi financiare de a studia 
în alte judeţe, impune înfiinţarea 
unui astfel de liceu în oraşul 
Vaslui – practic, se vor asigura, 
astfel, şanse egale pentru a se 
afirma şi copiii talentaţi din 
acest judeţ.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar. Astfel,  
pe de o parte, se propune 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, iar pe de 
altă parte,  sursa de finanţare 
menţionată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.   

590. Anexa nr.3/25/28 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului   la 10.000 mii 
lei la capitolul 6501.71.01.01 
Construcţii, pentru susţinerea 
investiţiei – Municipiul Vaslui, 
continuarea lucrărilor la Campusul 
şcolar  Ştefan Procopiu 
 

Numărul mare de elevi care 
urmează să se formeze este în 
jur de 2500 – spaţiile existente 
sunt insuficiente pentru 
desfăşurarea actului educaţional 
în condiţii optime. Investiţia 
fiind începută din 2007, există 
riscul degradării lucrărilor 
efectuate până acum. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar. Astfel,  
pe de o parte, se propune 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, iar pe de 
altă parte,  sursa de finanţare 
menţionată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.   
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Sursa de Finantare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului    
 
Autor: Senator PSD – PC Silistru 
Doina, Deputat PSD – PC Cristea 
Victor, + Grup Parlamentar PSD – PC 

 

591. Anexa nr.3/25/28 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului   la 6.500 mii 
lei la capitolul 5001.71.01.01 
Construcţii, pentru susţinerea 
investiţiei – Municipiul Vaslui 
Consolidarea Grupului şcolar „Ştefan 
Procopiu” 
 
Sursa de Finantare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului    
 
Autor: Senator PSD – PC Silistru 
Doina, Deputat PSD – PC Cristea 
Victor, + Grup Parlamentar PSD – PC 

Vechimea de 35 de ani a 
Grupului şcolar „Ştefan 
Procopiu” impune consolidarea 
acestuia deoarece cheltuielile de 
întreţinere sunt foarte mari, ca şi 
cele pentru asigurarea 
confortului termic, fără de care 
siguranţa şi sănătatea copiilor 
este pusă în pericol. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar. Astfel,  
pe de o parte, se propune 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, iar pe de 
altă parte,  sursa de finanţare 
menţionată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.   

592. Anexa nr.3/25/28 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului capitolul 
650170101 cu suma de 1000 lei 
pentru continuarea lucrărilor la 
grădiniţa din satul Tătăruşi, comuna 
Tătăruşi, judetul Iaşi. 
 
Sursa de finanţare:  
Autori: Deputat PSD Răţoi Nicolae 

Datorită faptului că nu s-au 
alocat fonduri de cand este 
începută investiţia (anul 2000) 
lucrările executate se 
deteriorează. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
de cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. De asemenea, nu se 
specifică sursa de finanţare.  
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593. Anexa nr.3/25/28 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului capitolul 
650170101 cu suma de 1000 lei 
pentru continuarea lucrărilor la 
grădiniţa din satul Petrosu, comuna 
Tătăruşi, judetul Iaşi. 
 
Sursa de finanţare:  
Autori: Deputat PSD Răţoi Nicolae 

Datorită faptului că nu s-au 
alocat fonduri de cand este 
începută investiţia (anul 2000) 
lucrările executate se 
deteriorează 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
de cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. De asemenea, nu se 
specifică sursa de finanţare.  

594. Anexa nr.3/25/28 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului capitolul 
650170101 cu suma de 1000 lei 
pentru continuarea lucrărilor la 
grădiniţa din satul Boşteni, care 
aparţine de şcoala Sodomeni din 
municipiul Paşcani, judeţul Iaşi.  
 
Sursa de finanţare:  
Autori: Deputat PSD Răţoi Nicolae 

Datorită faptului că nu s-au 
alocat fonduri de cand este 
începută investiţia (anul 2000) 
lucrările executate se 
deteriorează 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
de cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. De asemenea, nu se 
specifică sursa de finanţare.  

595. Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII Şcoala 
Generală nr. 4 Zimnicea – Reabilitare 

- Reabilitare construcţie 
existentă – înlocuire acoperiş, 
înlocuire plafoane 

- Reabilitare termică 
- Reabilitare instalaţii electrice 
- Finisaje interioare şi exterioare 
- Amenajare teren sport şi locuri 

de joacă 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la 
Ministerul Educaţiei.  
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învaţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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- Realizare împrejmuire curte şi 
trotuar beton 

Suma alocată: 2.500 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
 
Comisia pentru învaţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Senator Mihăilescu Petru Şerban, 
Deputat Băniciou Nicu şi Deputat 
Robert Negoiţă 

 cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

596. Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII Baza 
Sportivă Saelele Jud. Teleorman- 
Modernizare 
Suma alocată: 482 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
 
Comisia pentru învaţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la 
Ministerul Educaţiei.  
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învaţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 277 -

Senator Mihăilescu Petru Şerban, 
Deputat Băniciou Nicu şi Deputat 
Robert Negoiţă 

597. Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII Şcoala 
Generală cu clasele I-VIII comuna 
Frumoasa Jud. Teleorman- 
Reabilitare, modernizarea 
infrastructurii educaţionale 
Suma alocată: 250 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
 
Comisia pentru învaţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Senator Mihăilescu Petru Şerban, 
Deputat Băniciou Nicu şi Deputat 
Robert Negoiţă 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la 
Ministerul Educaţiei.  
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învaţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

598. Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII Şcoala 
Generală cu clasele I-VIII Saelele Jud. 
Teleorman- Extindere 

- Amenajare bază sportivă  
- Împrejmuire locaţie 

Suma alocată: 250 mii lei 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la 
Ministerul Educaţiei.  
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învaţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
 
Comisia pentru învaţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Senator Mihăilescu Petru Şerban, 
Deputat Băniciou Nicu şi Deputat 
Robert Negoiţă 

Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

599. Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Reabilitare baza sportivă în comuna 
Bato�, sat Dedrad, Judeţul Mureş. 
Valoarea proiectului fără TVA este de 
847.340 lei.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
 
Comisia pentru învaţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PSD Gliga Vasile Ghiorghe 

Îmbunătăţirea nivelului de trai 
al locuitorilor  
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învaţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
autorităţilor locale nu sunt unităţi 
subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

600. Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Extindere şi reabilitare Şcoala 
Generală în comuna Fărăgău, judeţul 
Mureş. 

Îmbunătăţirea nivelului de trai 
al locuitorilor  
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
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Valoarea proiectului este de 6 
miliarde lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
 
Comisia pentru învaţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PSD Gliga Vasile Ghiorghe 

ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învaţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

601. Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Construire Şcoală, grădiniţă şi sală de 
sport in localitatea Ideciu de Jos, 
judeţul Mureş. 
Suma necesară este de 500.000 lei.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
 
Comisia pentru învaţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PSD Gliga Vasile Ghiorghe 

Îmbunătăţirea nivelului de trai 
al locuitorilor  
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învaţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

602. Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Construire Şcoală generală în sat 
Dedrad, comuna  
 

Îmbunătăţirea nivelului de trai 
al locuitorilor  
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
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Bato�, judeţul Mureş. 
Suma necesară este de 3.085.794 lei.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
 
Comisia pentru învaţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PSD Gliga Vasile Ghiorghe 

ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învaţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

603. Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Construire grădiniţă sat Goreni, 
comuna Bato�, judeţul Mureş. 
Suma necesară este de 600.000 lei.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori:  
 
Comisia pentru învaţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 
 
Deputat PSD Gliga Vasile Ghiorghe 

Îmbunătăţirea nivelului de trai 
al locuitorilor  
 
ADMIS DE: 
 
Comisia pentru învaţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru invăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

604.  605. Anexa nr.3/25/29 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

Se propune suplimentarea cu 700 mii 
lei Grădiniţa sat Girov, pentru 
finalizarea investiţiei, jud. Neamţ 
proiect în continuare,   necuprins în 

 
MOTIVUL: 
Obiectivul de investiţie a fost 
aprobat prin H.G. nr.  370/2008, 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
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proiectul de buget. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor ,  Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului  şi domnul Deputat Victor 
Surdu –PSD 
 

şi H.G. nr. 962/2008, suma 
aprobată a fost 1.300 mii lei.; 
suma primită a fost de 600 mii 
lei. 
 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor ,  Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului  
 

să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

606.  607. Anexa 3/25/29 
608. Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

 Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării astfel: 
 Valoare   estimată 
-Şcoala generală Ferice (Bunteşti)    
6000 
-Şcoala generală Ghighişeni (Rieni) 
7500 
-Colegiul Ioan Ciordaş Beiuş          
10000 
                                        TOTAL: 
23500 
65017101 Active fixe 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Intervenţii al Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor ,  Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului  
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului se va utiliza 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi naturale.  
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Deputaţilor ,  Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului  şi domnul Senator  Petru 
Filip, PD-L 

609.  610. ANEXA 
NR.3/25/29 

611. Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate cu 2827 mii lei, reprezentând: 
- Şcoala cls. I-VIII Corp A, comuna 
Peceneaga, judeţul Tulcea 
(reabilitare) 475 mii lei; 
- Grădiniţa PN comuna Beştepe, 
judeţul Tulcea (obiectiv de investiţii):  
460 mii lei; 
- Grup Şcolar, sat Topolog, comuna 
Topolog, judeţul Tulcea (program 
CAMPUS)  892 mii lei;  
- GRĂDINIŢA PP NR.3, ORAŞ 
BABADAG, JUDEŢUL TULCEA 
(REABILITARE)              1.000 MII 
LEI; E. ALTE CHELTUIELI 
ASIMILATE INVESTIŢIILOR;  
6501 – ÎNVĂŢĂMÂNT 
65017101 – Active fixe 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Intervenţii al Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor ,  Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului  şi domnul Senator 
Belacurencu Trifon,  PSD+PC 

Pe  parcursul anului 2007, 
conform necesităţilor stringente, 
pe cheltuiala autorităţilor locale 
din judeţul Tulcea, au fost 
realizate proiectele de reabilitare 
sau proiecte de execuţie (cazul 
unei grădiniţe noi) şi a unor 
unităţi şcolare. Pentru unele 
dintre aceste lucrări, autorităţile 
locale au încheiat contracte de 
execuţie în ultimul trimestru al 
anului, cuprinzând lucrări ce 
depăşeau sumele alocate prin 
Hotărâre de Guvern, ca 
transferuri din bugetul 
Ministerului Educaţiei 
Cercetării şi Inovării către 
bugetele locale, prin intermediul 
Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Tulcea.  
 Sumele alocate 
consiliilor locale, prin cele trei 
hotărâri de Guvern, în valoare 
de 72,3 mld lei vechi în cursul 
anului 2008 au fost insuficiente 
pentru definitivarea tuturor 
lucrărilor, iar în anul 2009, la 
unităţile şcolare menţionate, nu 
s-au alocat fonduri. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului se va utiliza 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi naturale.  
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 A fost imperios necesară 
efectuarea unor lucrări care au 
condiţionat deschiderea anului 
de învăţământ sau, din punct de 
vedere tehnic, nu au putut fi 
amânate. În aceste condiţii 
volumul lucrărilor executate, 
conform contractelor încheiate 
şi nedecontate la sfârşitul anului 
2008 la nivelul judeţului Tulcea 
a fost de 33,21 mld lei vechi, 
dintre care pentru lucrările de la 
Şcoala generală Peceneaga şi 
grădiniţa din Bestepe, 
constructorul a solicitat şi 
penalizări pentru sumele 
neîncasate. 
          De asemenea, lucrările 
executate conform contractelor 
încheiate în cadrul Programului 
CAMPUS (Grup Şcolar sat 
Topolog), nu au putut fi 
decontate din lipsa alocărilor 
bugetare. 
         La grădiniţa PP nr.3 din 
Babadag se impune de urgenţă 
începerea lucrărilor de 
reabilitare întrucât atât clădirea 
cât şi instalaţiile ce asigură 
utilităţile sunt într-o stare 
deplorabilă. 
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ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor ,  Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului  
 
 
 

612.  613. Anexa nr.3/25/29 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

 Se propune suplimentarea cu 1.720 
mii lei pentru  extindere şcoală, sat 
Girov,  jud. Neamţ proiect în 
continuare   necuprins în proiectul de 
buget 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor ,  Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului  şi domnul Deputat Victor 
Surdu –PSD 
 

Obiectiv de investiţie  aprobat 
prin H.G. nr. 1285/2007. Suma 
aprobată 1.900 mii lei; suma 
primită 0.180 mii lei. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor ,  Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului  
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

614.  615. Anexa nr.3/25/29 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

 Suplimentarea cu 1.117 mii lei a 
obiectivului „Modernizare sala sport 
Şcoala Girov, jud. Neamţ proiect în 
continuare   necuprins în proiectul de 
buget 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 

Obiectiv de investiţie  aprobat 
prin H.G. nr. 919/2007. Suma 
aprobată 1.400 mii lei; suma 
primită 283 mii lei 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor ,  Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului  şi domnul Deputat Victor 
Surdu –PSD 
 

Deputaţilor ,  Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului  
 

bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

616.  617. Anexa nr.3/25/29 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

 Suplimentarea cu 451 mii lei a 
obiectivului „Baza sportivă model  
tip I, sat Girov, jud. Neamţ, proiect în 
continuare necuprins în proiectul de 
buget 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor ,  Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului  şi domnul Deputat Victor 
Surdu –PSD 
 

Obiectiv de investiţie  aprobat 
prin O.G. nr. 7/2007. Suma 
aprobată 700 mii lei; suma 
primită 249 mii lei. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor ,  Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului  
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

618.  619. Anexa nr.3/25/29 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

Suplimentarea cu 100.000 mii lei a 
obiectivului  Reabilitarea Şcolii de 
Arte şi Meserii, Bodeşti, jud.Neamţ 
, proiect în continuare necuprins în 
proiectul de buget 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 

Obiectiv de investiţie  aprobat 
prin O.G. nr. 655/2009. Suma 
aprobată 200 mii lei; suma 
primită 100 mii lei 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor ,  Comisia pentru 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
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Autori : Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor ,  Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului  şi domnul Deputat Victor 
Surdu –PSD 
 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului  
 

prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

620.  621. Anexa nr.3/25/29 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

Suplimentarea cu  757 mii lei a 
obiectivului  Construcţie Şcoala 
clasele I-IV în satul Miron Costin, jud. 
Neamţ,proiect în continuare necuprins 
în proiectul de buget 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor ,  Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului  şi domnul Deputat Victor 
Surdu –PSD 
 

Obiectiv de investiţie  aprobat 
prin O.G. nr. 655/2009. Suma 
aprobată 957,6 mii lei; suma 
primită 200 mii lei 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor ,  Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului  
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

622.  623. Anexa nr.3/25/29 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

Suplimentarea cu  3.200 mii lei a 
obiectivului  Reabilitare Şcoala 
generală  comuna Văleni,  jud. Neamţ 
proiect în continuare necuprins în 
proiectul de buget 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 

Obiectiv de investiţie  aprobat 
prin H.G. nr. 1254/.2009 Suma 
aprobată 3.600 mii lei; suma 
primită 0, 4  mii lei. Suma 
restantă 3.200 mii lei 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
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Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor ,  Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului  şi domnul Deputat Victor 
Surdu –PSD 
 

Deputaţilor ,  Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului  
 

prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

624.  625. Anexa nr.3/25/29 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

Suplimentarea cu  471,6 mii lei a 
obiectivului  Baza sportivă 
multifuncţională Tip II, 
com.Războieni, jud. Neamţ proiect în 
continuare necuprins în proiectul de 
buget 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor ,  Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului  şi domnul Deputat Victor 
Surdu –PSD 
 

Obiectiv de investiţie  aprobat 
prin H.G. nr. 1524.. Suma 
aprobată 544,6 mii lei; suma 
primită 0, 4  mii lei. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor ,  Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului  
 

Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
autorităţilor locale nu sunt unităţi 
subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

626.  627. Anexa nr.3/25/29 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

 Suplimentarea cu  610,2 mii lei a 
obiectivului  „Înfiinţarea unei Baze 
sportive noi, model Tip II, com 
Secuieni, jud. Neamţ proiect în 
continuare necuprins în proiectul de 
buget 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 

Obiectiv de investiţie  aprobat 
prin O.G. nr. 7/2006. Suma 
aprobată 614,2  mii lei; suma 
primită  0,4  mii lei. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor ,  Comisia pentru 

Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
autorităţilor locale nu sunt unităţi 
subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
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Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor ,  Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului  şi domnul Deputat Victor 
Surdu –PSD 
 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului  
 
 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

628.  629. Anexa nr.3/25/29 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

Suplimentarea cu  494,7  mii lei a 
obiectivului  Construcţie Baza 
sportivă nouă model Tip II, sat 
Petricani, jud. Neamţ proiect în 
continuare necuprins în proiectul de 
buget 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor ,  Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului  şi domnul Deputat Victor 
Surdu –PSD 
 

Obiectiv de investiţie  aprobat 
prin O.G. nr. 7/2006. Suma 
aprobată 498,7  mii lei; suma 
primită  0,4  mii lei 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor ,  Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
autorităţilor locale nu sunt unităţi 
subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

630.  631. Anexa nr.3/25/29 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

Suplimentarea cu  525 mii lei a 
obiectivului  Construcţie Baza 
sportivă model Tip I,  com. Tibucani, 
jud. Neamţ proiect în continuare 
necuprins în proiectul de buget 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 

Obiectiv de investiţie  aprobat 
prin O.G. nr. 1524/2008. Suma 
aprobată 525 mii lei; suma 
primită  0,4 mii lei 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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Autori : Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor ,  Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului  şi domnul Deputat Victor 
Surdu –PSD 
 

Deputaţilor ,  Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului  
 
 

bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

632.  633. Anexa nr.3/25/29 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

   Suplimentarea cu 3.200 mii lei a 
obiectivului  Reabilitarea Şcolii 
clasele 1-8, com. Văleni, jud.Neamţ 
 proiect în continuare necuprins în 
proiectul de buget 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori : Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor ,  Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului  şi domnul Deputat Victor 
Surdu –PSD 
 

Obiectiv de investiţie  aprobat 
prin H.G. nr. 1254/2009. Suma 
aprobată 340 mii lei; suma 
primită 0,4 mii lei. 
 
ADMIS DE: 
Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor ,  Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

634. Anexa nr.3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „Construire sala de 
sport Măgureni”, com. Măgureni, cu 
suma  de 1.260 mii lei la cod obiectiv 
17 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului 
  

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii deosebit 
de importante pentru locuitorii 
comunei. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru învăţământ, 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu există 
baza legală pentru finanţarea din 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
a unor cheltuieli pentru construirea 
sălilor de sport. Acestea se 
finanţează din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului, deputat PNL Graţiela 
Gavrilescu 

ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului 

Turismului care are în derulare un 
astfel de program. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

635. Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune alocarea sumei de: 
-   10 mii lei Construire grup sanitar: 
Şcoala Căzăneşti, judeţul Iaşi 
 
- 30 mii lei Modernizarea a 2 săli de 
clasă şi construirea grup sanitar4 
Şcoala Războieni, jud. Iaşi 
 
-  20 mii lei Modernizarea a două săli 
de clasă Şcoala Buznea, Judeţul Iaşi 
 
-  50 mii lei Continuare finanţare 
proiect la Şcoala Găneşti, judeţul Iaşi 
 
-  50 mii lei Reparaţie capitală Şcoala 
din satul Nou, comuna Belceşti, 
judeţul Iaşi 
 
- 50 mii lei Construirea grădiniţei din 
localitatea Focuri, judeţul Iaşi, 
mistuită de incendiu 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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- 800 mii lei Construire şcoală clasele 
I – IV în satul Bahlui, comuna 
Cotnari, judeţul Iaşi 
 
- 100 mii lei Finalizarea şcolii 

centru Ruginoasa, judeţul Iaşi 
 
- 30 mii lei Reparaţii şcoală 
Dumbrăviţa , comuna Ruginoasa, 
judeţul Iaşi 
 
- 500 mii lei Construire cămin 

cultural comuna Costeşti, judeţul 
Iaşi 

 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD+PC Vasile 
Mocanu 

636. Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării cu suma de 285 
mii lei la punctul D, Capitolul 6501/ 
6501710101 Constructii, pentru 
reparaţii capitale Şcoala Generală cu 
clasele I-VIII,  sat Gropşani comuna 
Vulpeni Judeţ Olt. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 

Procesul instructiv-educativ 
trebuie să se desfăşoare în 
condiţii optime. Şcoala a fost 
dată în folosinţă, fiind necesară 
urgentarea întregii sume către 
constructor. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD – PC 

637. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Capitolul 6501-Învăţământ 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
473,79 mii lei pentru executarea 
lucrărilor de constructie a unui corp 
nou la Şcoala  "Aron Vodă", sat 
Aroneanu, com. Aroneanu, jud. Iaşi 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Suma solicitată reprezintă datorii 
către executantul lucrării. 
Valoarea contractului de lucrări 
este de 473,79 mii lei iar în 
prezent sunt datorii către 
executantul lucrării de 473,79 mii 
lei 
  
Lucrarea se află în curs de 
execuţie, finalizarea investiţiei 
este necesară pentru buna 
desfăşurare a activităţii didactice 
în unitatea  de învăţământ 
menţionată.  
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

638. Anexa 3/25/02 
 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Capitolul 6501-Învăţământ 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
43,84  mii lei pentru executarea 
lucrărilor de reabilitare si extindere 
la Şcoala cu clasele I-VIII,  sat  
Dorobanţ, com. Aroneanu, jud. Iaşi. 
 
Sursa de finanţare 

Suma solicitată reprezintă datorii 
către executantul lucrării. 
Valoarea contractului de lucrări 
este de 742,93 mii lei iar în 
prezent sunt datorii către 
executantul lucrării de 43,84 mii 
lei 
 
Lucrarea se află în curs de 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar. 

Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

execuţie, finalizarea investiţiei 
este necesară pentru buna 
desfăşurare a activităţii didactice 
în unitatea  de învăţământ 
menţionată.  
 

exerciţiului bugetar. 

639. Anexa 3/25/02 
 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Capitolul 6501-Învăţământ 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
67,22 mii lei pentru executarea 
lucrărilor de constructie la Grădiniţa 
cu Program Normal, sat  Bârnova, 
com. Bârnova, jud. Iaşi. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 
 

Suma solicitată reprezintă datorii 
către executantul lucrării. 
Valoarea contractului de lucrări 
este de 570,22 mii lei iar în 
prezent sunt datorii către 
executantul lucrării de 67,22mii 
lei   
 
Lucrarea se află în curs de 
execuţie, finalizarea investiţiei 
este necesară pentru buna 
desfăşurare a activităţii didactice 
în unitatea  de învăţământ 
menţionată.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

640. Anexa 3/25/02 
 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Capitolul 6501-Învăţământ 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de  
57,75 mii lei pentru executarea 
lucrărilor de constructie a şcolii cu 

Suma solicitată reprezintă datorii 
către executantul lucrării. 
Valoarea contractului de lucrări 
este de 617,75 mii lei iar în 
prezent sunt datorii către 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar. 

clasele I-IV Cercu, com. Bârnova, 
jud. Iaşi 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

executantul lucrării de 57,75 mii 
lei 
 
Lucrarea se află în curs de 
execuţie, finalizarea investiţiei 
este necesară pentru buna 
desfăşurare a activităţii didactice 
în unitatea  de învăţământ 
menţionată.  
 

bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

641. Anexa 3/25/02 
 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Capitolul 6501-Învăţământ 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar. 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
65 mii lei pentru executarea 
lucrărilor de utilitati la Şcoala cu 
clasele I-VIII Lunca Cetăţuii, sat 
Dumbrava, com. Ciurea, jud. Iaşi. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Valoarea contractului de lucrări 
este de 243 mii lei restul de 
executat e de 65,00 mii lei, 
reprezentând suma solicitată. 
 
Lucrarea se află în curs de 
execuţie, finalizarea investiţiei 
este necesară pentru buna 
desfăşurare a activităţii didactice 
în unitatea  de învăţământ 
menţionată.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

642. Anexa 3/25/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Suma solicitată reprezintă datorii 
către executantul lucrării. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
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Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Capitolul 6501-Învăţământ 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar. 

Tineretului şi Sportului cu suma de 
238,82 mii lei pentru executarea 
lucrărilor de reabilitare şi 
termoficare a Şcolii de Arte şi 
Meserii "Ştefan cel Mare şi Sfânt ", 
com. Dobrovăţ, jud. Iaşi. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Valoarea contractului de lucrări 
este de 438,819 mii lei iar în 
prezent sunt datorii către 
executantul lucrării de  238,82 
mii lei 
  
Lucrarea se află în curs de 
execuţie, finalizarea investiţiei 
este necesară pentru buna 
desfăşurare a activităţii didactice 
în unitatea  de învăţământ 
menţionată.  
 
 

fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

643. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Capitolul 6501-Învăţământ 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
493 mii lei pentru executarea 
lucrărilor de reabilitare a Şcolii cu 
clasele  I-VIII Rusenii Vechi, com. 
Holboca, jud. Iaşi. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 

Valoarea contractului de lucrări 
este de 893 mii lei iar restul de 
executat este de 493,00 mii lei, 
reprezentând suma solicitată. 
 
Lucrarea se află în curs de 
execuţie, finalizarea investiţiei 
este necesară pentru buna 
desfăşurare a activităţii didactice 
în unitatea  de învăţământ 
menţionată.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

644. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Capitolul 6501-Învăţământ 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
37 mii lei pentru executarea 
lucrărilor de reparaţii capitale la 
Grupul Şcolar Agricol Holboca, 
com. Holboca, jud. Iaşi. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Valoarea contractului de lucrări 
este de 450 mii lei iar restul de 
executat este de 37,00 mii lei , 
reprezentând suma solicitată. 
 
Lucrarea se află în curs de 
execuţie, finalizarea investiţiei 
este necesară pentru buna 
desfăşurare a activităţii didactice 
în unitatea  de învăţământ 
menţionată.  
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

645. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Capitolul 6501-Învăţământ 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar. 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de  
95,36 mii lei pentru executarea 
lucrărilor de reparaţii capitale la 
Şcoala de Arte şi Meserii, com. 
Mironeasa, jud. Iaşi. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Suma solicitată reprezintă datorii 
către executantul lucrării. 
Valoarea contractului de lucrări 
este de 645,36 mii lei iar în 
prezent sunt datorii către 
executantul lucrării de 95,36 mii 
lei 
 
Lucrarea se află în curs de 
execuţie, finalizarea investiţiei 
este necesară pentru buna 
desfăşurare a activităţii didactice 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

în unitatea  de învăţământ 
menţionată.  
 
 

646. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Capitolul 6501-Învăţământ 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
193 mii lei pentru executare 
lucrărilor la obiectivului de investiţii 
Grădiniţa Mironeasa nr  3 Frunziş, 
com. Mironeasa, jud. Iaşi. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Suma solicitată reprezintă datorii 
către executantul lucrării. 
Valoarea contractului de lucrări 
este de 768,94 mii lei iar în 
prezent sunt datorii către 
executantul lucrării de 193,00 mii 
lei 
 
Lucrarea se află în curs de 
execuţie, finalizarea investiţiei 
este necesară pentru buna 
desfăşurare a activităţii didactice 
în unitatea  de învăţământ 
menţionată.  
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

647. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Capitolul 6501-Învăţământ 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
852,86 mii lei pentru executarea 
lucrărilor la obiectivul de investiţie 
Grădiniţa Mironeasa  nr.1, com. 
Mironeasa, jud. Iaşi.   
 
Sursa de finanţare 

Valoarea contractului de lucrări 
este de 1005,24 mii lei iar restul 
de executat este de 852,86 mii lei, 
reprezentând suma solicitată. 
 
Lucrarea se află în curs de 
execuţie, finalizarea investiţiei 
este necesară pentru buna 
desfăşurare a activităţii didactice 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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unităţilor de invăţământ 
preuniversitar. 

Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

în unitatea  de învăţământ 
menţionată.  
 

exerciţiului bugetar. 

648. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Capitolul 6501-Învăţământ 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
79,01 mii lei pentru executarea 
lucrărilor de investiţii la Şcoala cu 
clasele I-VIII Hadâmbu, com. 
Mogoşeşti, jud. Iaşi. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Suma reprezintă totalul dintre 
datoriile către executantul lucrării 
şi necesarul pentru finalizarea 
investiţiei. 
Valoarea contractului de lucrări 
este de 247,7 mii lei , restul de 
executat este de 69,17 mii lei iar 
în prezent sunt datorii către 
executantul lucrării de 9,84 mii 
lei  
 
Lucrarea se află în curs de 
execuţie, finalizarea investiţiei 
este necesară pentru buna 
desfăşurare a activităţii didactice 
în unitatea  de învăţământ 
menţionată.  
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

649. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Capitolul 6501-Învăţământ 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 

Valoarea contractului de lucrări 
este de 1570,56 mii lei iar restul 
de executat este de 1190,33 mii 
lei, reprezentând suma solicitată. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar. 

1190,33  mii lei pentru executarea 
lucrăriklor de investiţie (construirea 
unei grădiniţe) la Şcoala de Arte şi 
Meserii "Dumitru Popa", com. 
Mogoşeşti, jud. Iaşi. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

 
Lucrarea se află în curs de 
execuţie, finalizarea investiţiei 
este necesară pentru buna 
desfăşurare a activităţii didactice 
în unitatea  de învăţământ 
menţionată.  
 
 
 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

650. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Capitolul 6501-Învăţământ 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
409,32 mii lei pentru executarea 
lucrărilor de extindere la Şcoala cu 
clasele I-IV nr. 2, comuna 
Mogoşeşti, jud. Iaşi. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Valoarea contractului de lucrări 
este de 489,55 mii lei  iar restul 
de executat este de 409,32 mii lei, 
reprezentând suma solicitată. 
 
Lucrarea se află în curs de 
execuţie, finalizarea investiţiei 
este necesară pentru buna 
desfăşurare a activităţii didactice 
în unitatea  de învăţământ 
menţionată.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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651. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Capitolul 6501-Învăţământ 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
244 mii lei pentru executarea 
obiectului de investiţie Gradiniţă 
aferentă Şcolii cu clasele I-VIII sat 
Horleşti, com. Rediu, jud. Iaşi. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Suma reprezintă totalul dintre 
datoriile către executantul lucrării 
şi necesarul pentru finalizarea 
investiţiei. 
Valoarea contractului de lucrări 
este de 765 mii lei, restul de 
executat este de 194,00 mii lei iar 
în prezent sunt datorii către 
executantul lucrării de 50,00 mii 
lei.  
 
Lucrarea se află în curs de 
execuţie, finalizarea investiţiei 
este necesară pentru buna 
desfăşurare a activităţii didactice 
în unitatea  de învăţământ 
menţionată.  
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

652. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Capitolul 6501-Învăţământ 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
244,2 mii lei pentru executarea 
lucrărilor de utilităţi la Şcoala cls. I-
VIII sat Bodeşti, com. Scânteia, 
pentru Şcoala clasele I-IV, sat 
Tufeştii de Sus, comuna Scânteia, 
jud. Iaşi. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 

Valoarea contractului de lucrări 
este de 244,2 mii lei iar restul de 
executat este de 244,2 mii lei, 
reprezentând suma solicitată. 
 
Lucrarea se află în curs de 
execuţie, finalizarea investiţiei 
este necesară pentru buna 
desfăşurare a activităţii didactice 
în unitatea  de învăţământ 
menţionată.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Guvernului 
 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

 

653. Anexa 3/25/02 
 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Capitolul 6501-Învăţământ 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar. 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de  
90 mii lei pentru executarea 
lucrărilor de reparaţii capitale la 
Şcoala cu clasele I-VIII sat Bodeşti,  
com. Scânteia, jud. Iaşi. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Suma reprezintă totalul dintre 
datoriile către executantul lucrării 
şi necesarul pentru finalizarea 
investiţiei. 
  
Valoarea contractului de lucrări 
este de 240 mii lei, restul de 
executat este de  50 mii lei iar în 
prezent sunt datorii către 
executantul lucrării de 40 mii lei 
 
Lucrarea se află în curs de 
execuţie, finalizarea investiţiei 
este necesară pentru buna 
desfăşurare a activităţii didactice 
în unitatea  de învăţământ 
menţionată.  
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

654. Anexa 3/25/02 
 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Capitolul 6501-Învăţământ 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
110 mii lei pentru executarea 
lucrărilor de utilităţi la Şcoala  

Suma reprezintă totalul dintre 
datoriile către executantul lucrării 
şi necesarul pentru finalizarea 
investiţiei. 
Valoarea contractului de lucrări 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar. 

"Axinte  Uricariul" Scânteia com. 
Scânteia, jud. Iaşi. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

este de 180 mii lei, restul de 
executat este de  60 mii lei iar în 
prezent sunt datorii către 
executantul lucrării de  50 mii lei. 
 
Lucrarea se află în curs de 
execuţie, finalizarea investiţiei 
este necesară pentru buna 
desfăşurare a activităţii didactice 
în unitatea  de învăţământ 
menţionată.  
 
 

bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

655. Anexa 3/25/02 
 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Capitolul 6501-Învăţământ 
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar. 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
297 mii lei pentru executarea 
lucrărilor de reabilitare şi 
modernizare la Şcoala  "Axinte  
Uricariul" Scânteia com. Scânteia, 
jud. Iaşi. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Suma reprezintă totalul dintre 
datoriile către executantul lucrării 
şi necesarul pentru finalizarea 
investiţiei. 
Valoarea contractului de lucrări 
este de 446 mii lei, restul de 
executat este de  146,00 mii lei 
iar datoriile sunt de 151 mii lei. 
 
Lucrarea se află în curs de 
execuţie, finalizarea investiţiei 
este necesară pentru buna 
desfăşurare a activităţii didactice 
în unitatea  de învăţământ 
menţionată.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

656. Anexa 3 / 25 / 02 Se propune suplimentarea sumei Finanţarea corespunzătoare a Se propune resingerea, întrucât 
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Ministerul Educaţiei,  Cercetării, 
Tineretului şi Sporturilor  
 
Capitol 5301 Cercetare 
fundamentală şi cercetare 
dezvoltare 
 
 

alocate capitolului 5301, Cercetare 
fundamentală şi cercetare dezvoltare, 
cu suma de 500 000 mii lei, pentru a 
fi repartizată proporţional pe grupele 
de planificare bugetara. 
 
Sursă de finanţare: 
 
Bugetul Seviciului de 
Telecomunicaţii Speciale, Bugetul 
Seviciului Român de Informaţii, 
Bugetul Serviciului de Informaţii 
Externe, Bugetul serviciului de Pază 
şi Protecţie 
 
Iniţiator : 
Deputat PNL Alina Gorghiu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 

domeniului Cercetare – 
Dezvoltare este deosebit de 
importantă pentru îndeplinirea 
obiectivelor propuse şi alinierea 
la standardele Uniunii Europene 
în domeniu. 
 
În sistemul de cercetare – 
dezvoltare, finanţările 
proiectelor sunt alocate prin 
competiţie. Un proiect durează 
3 ani şi în consecinţă, având în 
vedere  previziunile de alocare 
şi competiţiile organizate şi 
finanţate în anii anteriori, 
domeniul cercetare şi 
dezvoltare necesită un buget de 
minim 3.000.000 mii lei pentru 
finanţarea proiectelor în 
derulare şi pentru a garanta 
începerea unor noi proiecte.  
 
Alocarea bugetară actuală 
reprezintă doar jumătate din 
suma necesară unui sistem 
competitiv care să asigure 
valoare şi calitate. Prin refuzul 
suplimentării sumei alocate 
cercetării şi dezvoltării, 
proiectele în domeniu vor fi 
practic stopate.  

amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, nu se precizează 
titlurile de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentate. De asemenea, 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, întrucât bugetele 
instituţiilor menţionate au fost 
dimensionate astfel încât să se 
asigure funcţionarea în condiţii 
normale a instituţiilor respective 
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. 

657. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Continuarea investiţiei Şcoala 
generală Horea, Cloşca şi 
Crişan, mun. Brad,  jud. 
Hunedoara  

- 1.000.000 lei 
-  

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 
50, art. 01. 
 
Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – 
deputat PSD+PC 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

658. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Construcţie Grădiniţa Floarea 
de Colţ,  mun. Brad,  jud. 
Hunedoara  

- 5.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 
50, art. 01. 
 
Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – 
deputat PSD+PC 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi  îmbunătăţirea 
accesului la condiţii de 
învăţământ adecvate.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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659. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Construcţie bază sportivă Com 
Tomeşti, jud. Hunedoara  

- 250.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 
50, art. 01 
 
Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – 
deputat PSD+PC 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. 
 
. 

Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
autorităţilor locale nu sunt unităţi 
subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

660. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Continuarea investiţiei Şcoala 
generală, Com. Şoimuş  jud. 
Hunedoara  

- 1.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 
50, art. 01. 
 
Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – 
deputat PSD+PC 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. Aprobată prin HG 
370/2008 şi 962/2008, şcoala a 
fost retrocedată prin sentinţa 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
Bucureşti prin Decizia nr. 
5284/1/2005 şi peste  un an 
jumătate trebuie predată 
proprietarului, rămânând 350 
elevi care nu mai au unde să 
înveţe.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

661. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 

Construcţie Grupuri sociale şi 
împrejmuire Şcoala generală 
Gurasada jud. Hunedoara  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi  îmbunătăţirea 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
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Sportului 
 

- 70.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 
50, art. 01. 
 
Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – 
deputat PSD+PC 

accesului la condiţii de 
învăţământ adecvate.  
 
 

şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

662. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Reparaţii generale Şcoala I-IV, 
Com. Blăjeni, jud. Hunedoara  

- 1.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 
50, art. 01. 
 
Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – 
deputat PSD+PC 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi  îmbunătăţirea 
accesului la condiţii de 
învăţământ adecvate.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

663. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Continuare lucrări stadion, sat 
Mintia, Com. Veţel, jud. 
Hunedoara  

- 147.470 lei 
 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi  îmbunătăţirea 
accesului la condiţii de 
învăţământ adecvate.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
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Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 
50, art. 01. 
 
Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – 
deputat PSD+PC 

 nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

664. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Reparaţii Şcoală Generală, 
Com. Luncoiu de Jos, jud. 
Hunedoara  

- 270.000 lei 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 
50, art. 01. 
 
Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – 
deputat PSD+PC 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi  îmbunătăţirea 
accesului la condiţii de 
învăţământ adecvate.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

665. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Modernizare Şcoală Generală 
Ion Buteanu, Com. Buceş, jud. 
Hunedoara  

- 161.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi  îmbunătăţirea 
accesului la condiţii de 
învăţământ adecvate.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
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50, art. 01. 
 
Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – 
deputat PSD+PC 

prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

666. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 20.198 
mii lei pentru continuarea şi 
finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de 
învăţământ Judeţul Vrancea, 
după cum urmează: 
Reabilitarea şi modernizarea 
şcolilor în municipii şi oraşe - 
ODOBEŞTI  
- Reabilitare corp C, Liceul 
teoretic – 1.000 mii lei 
Construirea de grădiniţe în 
municipii şi oraşe 
- Construire grădiniţa sat 
Unirea oraş Odobeşti – 1.000 
mii lei 
- Construire grădiniţa nr.1 cu 
program prelungit oraş 
Odobesti – 1.000 mii lei 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si  
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate.  
Pentru continuarea şi 
finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  

 
 

. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Reabilitare şi modernizarea 
de grădiniţe în comune 
- Reabilitare Grădiniţa comuna 
Cotesti – 200 mii lei 
- Reabilitare grădiniţa Viisoara 
comuna Vidra – 417 mii lei 
- Reabilitare grădiniţa comuna 
Virtescoiu – 1.000 mii lei 
Reabilitare şi modernizare 
şcoli în comune 
- reabilitare şcoala cu clasele I-
VIII, comuna Bîrsesti – 1.000 
mii lei 
- Reabilitare Şcoala Cotesti – 
200 mii lei 
- Consolidare si modernizare 
şcoala Goleşti – 376 mii lei 
- Reabilitare şcoala comuna 
Năneşti – 1.000 mii lei 
- Reabilitare şcoala comuna 
Năruja – 950 mii lei 
- Reabilitare şcoala  Pârâul 
Pinului si Reabilitare şcoala  
Brădăceşti, comuna Nereju – 
500 mii lei 
- Reabilitare şcoala - reabilitare 
termică comuna Paulesti – 86 
mii lei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 310 -

- Reabilitare şcoala Şerbeşti 
comuna Vidra – 675 mii lei 
- Reabilitare şcoala cls. I-VIII 
Faraoanele şi reabilitare Şcoala 
de arte si meserii comuna 
Virtescoiu – 1.000 mii lei 
- Reabilitare şcoala Vrîncioaia 
– 250 mi lei 
Construire grădiniţe în 
comune 
- Construcţie grădiniţa, sat 
Bîrsesti comuna Bîrsesti – 
1.000 mii lei 
- Construire grădiniţa comuna 
Golesti – 1.000 mii lei 
- Construcţie grădiniţa cu 
program normal 3 grupe şi 
şcoală cu 4 săli de clasă, 
comuna Naruja – 1.000 mii lei 
- Construire grădiniţa Nereju 
Mic şi Chitcani, comuna 
Nereju – 1.600 mii lei 
- Construire grădiniţa sat 
Vetresti – sat Herăstrau 
comuna Nistoresti  – 700 mii 
lei 
- Construcţie grădiniţa, 25 
locuri sat Spulber – 549 mii lei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 311 -

Construire şcoli în comune 
-  Construire şcoala I – IV, 
Sahastru comuna Nereju – 
1.000 lei 
- Construire şcoala cls. I-VIII, 
satul Vetresti, Herastrau, 
comuna Nistoresti – 1.000 mii 
lei 
- Şcoala primara I-IV Hăulişca, 
comuna Paulesti – 1.000 mii lei 
- Şcoala primara şi grădiniţa 
comuna Spulber – 695 mii lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 
50, art. 01 
 

Deputat Cristian Sorin 
Dumitrescu 

 
667. Anexa nr.3/25 

Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Construcţie bază sportivă, 
Şcoala Generală nr. 1, oraş 
Uricani, jud. Hunedoara  
- 500.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
autorităţilor locale nu sunt unităţi 
subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
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Guvernului, Cap. 5001, grupa 
50, art. 01. 
 
Autor: dl. Cornel Cristian 
Resmeriţă – deputat PSD+PC 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

668. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Reabilitare Şcoala Generală nr. 
2, oraş Uricani, jud. Hunedoara 

- 1.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 
50, art. 01. 
 
Autor: dl. Cornel Cristian 
Resmeriţă – deputat PSD+PC 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi  îmbunătăţirea 
accesului la condiţii de 
învăţământ adecvate.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

669. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Construcţie Grădiniţa nr. 2, 
oraş Uricani, jud. Hunedoara  

- 1.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 
50, art. 01. 
 
Autor: dl. Cornel Cristian 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi  îmbunătăţirea 
accesului la condiţii de 
învăţământ adecvate.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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Resmeriţă – deputat PSD+PC cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

670. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Continuarea lucrărilor 
Grădiniţă cu program normal 
Şcoala Generală nr. 1, mun. 
Lupeni, jud. Hunedoara  

- 1.800.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 
50, art. 01. 
 
Autor: dl. Cornel Cristian 
Resmeriţă – deputat PSD+PC 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi  îmbunătăţirea 
accesului la condiţii de 
învăţământ adecvate.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

671. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Reparaţii şi modernizare Grup 
Şcolar Industrial Minier 
Lupeni, mun. Lupeni, jud. 
Hunedoara  

- 1.800.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 
50, art. 01. 
 
Autor: dl. Cornel Cristian 
Resmeriţă – deputat PSD+PC 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi  îmbunătăţirea 
accesului la condiţii de 
învăţământ adecvate.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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672. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Construcţie bază sportivă, 
Şcoala Generală nr. 1, mun. 
Lupeni, jud. Hunedoara  

- 500.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 
50, art. 01. 
 
Autor: dl. Cornel Cristian 
Resmeriţă – deputat PSD+PC 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
autorităţilor locale nu sunt unităţi 
subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

673. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Reparaţii şi modernizare Şcoala 
Generală nr. 2, mun. Lupeni, 
jud. Hunedoara  

- 500.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 
50, art. 01. 
Autor: dl. Cornel Cristian 
Resemeriţă – deputat PSD+PC 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi  îmbunătăţirea 
accesului la condiţii de 
învăţământ adecvate.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

674. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 

Reparaţii şi modernizare Şcoala 
Generală nr. 3, mun. Lupeni, 
jud. Hunedoara  

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
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Sportului 
 

- 500.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 
50, art. 01. 
 
Autor: dl. Cornel Cristian 
Resmeriţă – deputat PSD+PC 

de învăţământ şi  îmbunătăţirea 
accesului la condiţii de 
învăţământ adecvate.  
 
 

şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

675. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Reparaţii şi modernizare Şcoala 
Generală nr. 4, mun. Vulcan, 
jud. Hunedoara  

- 500.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 
50, art. 01. 
 
Autor: dl. Cornel Cristian 
Resmeriţă – deputat PSD+PC 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi  îmbunătăţirea 
accesului la condiţii de 
învăţământ adecvate.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

676. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Reparaţii şi modernizare Şcoala 
Generală nr. 5, mun. Vulcan, 
jud. Hunedoara  

- 500.000 lei 
 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi  îmbunătăţirea 
accesului la condiţii de 
învăţământ adecvate.  

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
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Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 
50, art. 01. 
 
Autor: dl. Cornel Cristian 
Resmeriţă – deputat PSD+PC 

 
 

nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

677. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Reparaţii şi modernizare Şcoala 
Generală nr. 6, mun. Vulcan, 
jud. Hunedoara  

- 500.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 
50, art. 01. 
 
Autor: dl. Cornel Cristian 
Resmeriţă – deputat PSD+PC 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi  îmbunătăţirea 
accesului la condiţii de 
învăţământ adecvate.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

678. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Reparaţii şi modernizare Şcoala 
Generală nr. 1, mun. Vulcan, 
jud. Hunedoara  

- 500.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi  îmbunătăţirea 
accesului la condiţii de 
învăţământ adecvate.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
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50, art. 01. 
 
Autor: dl. Cornel Cristian 
Resmeriţă – deputat PSD+PC 

prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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679. Anexa nr.3/25 - Bugetul global 
aprobat pentru Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Transfer către Primăria Comunei 
Holbav – Judeţul Braşov a Sumei de 
500 mii lei, pentru: 
 
Începerea construc�ie Grădini�ei 
Holbav 
 
Sursa de finanţare: Bugetul global 
aprobat pentru Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
 
(Senator Titus CORLĂŢEAN, 
PSD-PC) 
 
 

Comuna Holbav nu are nicio 
unitate de învăţământ preşcolar.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu există 
propuse sume în bugetul pe anul 
2010 al Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
care să fie transferate la primării. 
De asemenea, amendamentul este 
neclar, întrucât nu sunt precizate 
capitolul şi titlurile de cheltuieli la 
care ar urma să se opereze 
modificări 

680.  Anexa 3/25/29  
 Obiectiv: proiect în continuare,   
necuprins în proiectul de buget 

Suplimentarea cu 700 mii lei 
Grădiniţa sat Girov, pentru 
finalizarea investiţiei, jud. Neamţ 
 
Sursa: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
Deputat  Victor Surdu – PSD 

Obiectivul de investiţie a fost 
aprobat prin H.G. nr.  370/2008, 
şi H.G. nr. 962/2008, suma 
aprobată a fost 1.300 mii lei.; 
suma primită a fost de 600 mii lei 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

681.  Anexa 3/25/29  
 Obiectiv: proiect în continuare    
 necuprins în proiectul de buget 

Suplimentarea cu 1.720 mii lei 
pentru  extindere şcoală, sat Girov,  
jud. Neamţ 

Obiectiv de investiţie  aprobat 
prin H.G. nr. 1285/2007. Suma 
aprobată 1.900 mii lei; suma 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
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Sursa: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
Deputat Victor Surdu – PSD 

primită 0.180 mii lei. 
 

şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

682. Anexa 3/25/29  
 Obiectiv: proiect în continuare    
necuprins în proiectul de buget 

Suplimentarea cu 1.117 mii lei a 
obiectivului „Modernizare sala sport 
Şcoala Girov, jud. Neamţ 
 
Sursa: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
Deputat  Victor Surdu – PSD 

Obiectiv de investiţie  aprobat 
prin H.G. nr. 919/2007. Suma 
aprobată 1.400 mii lei; suma 
primită 283 mii lei. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

683.  Anexa 3/25/29  
 Obiectiv: proiect în continuare   
necuprins în proiectul de buget 

Suplimentarea cu 451 mii lei a 
obiectivului „Baza sportivă model    
tip I, sat Girov, jud. Neamţ 
 
Sursa: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

Obiectiv de investiţie  aprobat 
prin O.G. nr. 7/2007. Suma 
aprobată 700 mii lei; suma 
primită 249 mii lei. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
autorităţilor locale nu sunt unităţi 
subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. În ceea ce priveşte sursa 
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Deputat Victor Surdu – PSD 

de finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

684. Anexa 3/25/29  
 Obiectiv: proiect în continuare   
necuprins în proiectul de buget 

Suplimentarea cu 100.000 mii lei a 
obiectivului  Reabilitarea Şcolii de 
Arte şi Meserii, Bodeşti, jud.Neamţ 
 
Sursa: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
Deputat  Victor Surdu – PSD 

Obiectiv de investiţie  aprobat 
prin O.G. nr. 655/2009. Suma 
aprobată 200 mii lei; suma 
primită 100 mii lei. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

685. Anexa 3/25/29  
 Obiectiv: proiect în continuare   
necuprins în proiectul de buget 

Suplimentarea cu  757 mii lei a 
obiectivului  Construcţie Şcoala 
clasele I-IV în satul Miron Costin, 
jud. Neamţ 
 
Sursa: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
Deputat  Victor Surdu – PSD 

Obiectiv de investiţie  aprobat 
prin O.G. nr. 655/2009. Suma 
aprobată 957,6 mii lei; suma 
primită 200 mii lei. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
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prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

686. Anexa 3/25/29  
 Obiectiv: proiect în continuare   
necuprins în proiectul de buget 

Suplimentarea cu  3.200 mii lei a 
obiectivului  Reabilitare Şcoala 
generală  comuna Văleni,  jud. 
Neamţ 
 
Sursa: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
Deputat  Victor Surdu – PSD 

Obiectiv de investiţie  aprobat 
prin H.G. nr. 1254/.2009 Suma 
aprobată 3.600 mii lei; suma 
primită 0, 4  mii lei. Suma 
restantă 3.200 mii lei 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

687. Anexa 3/25/29  
 Obiectiv: proiect în continuare   
necuprins în proiectul de buget 

Suplimentarea cu  471,6 mii lei a 
obiectivului  Baza sportivă 
multifuncţională Tip II, 
com.Războieni, jud. Neamţ – 
 
Sursa: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
 Victor Surdu – PSD 

Obiectiv de investiţie  aprobat 
prin H.G. nr. 1524.. Suma 
aprobată 544,6 mii lei; suma 
primită 0, 4  mii lei. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
autorităţilor locale nu sunt unităţi 
subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
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finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

688. Anexa 3/25/29  
 Obiectiv: proiect în continuare   
necuprins în proiectul de buget 

Suplimentarea cu  610,2 mii lei a 
obiectivului  „Înfiinţarea unei Baze 
sportive noi, model Tip II, com 
Secuieni, jud. Neamţ 
 
Sursa: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
Deputat  Victor Surdu – PSD 

Obiectiv de investiţie  aprobat 
prin O.G. nr. 7/2006. Suma 
aprobată 614,2  mii lei; suma 
primită  0,4  mii lei. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
autorităţilor locale nu sunt unităţi 
subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

689. Anexa 3/25/29  
 Obiectiv: proiect în continuare   
necuprins în proiectul de buget 

Suplimentarea cu  494,7  mii lei a 
obiectivului  Construcţie Baza 
sportivă nouă model Tip II, sat 
Petricani, jud. Neamţ 
 
Sursa: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
 - Victor Surdu – PSD 

Obiectiv de investiţie  aprobat 
prin O.G. nr. 7/2006. Suma 
aprobată 498,7  mii lei; suma 
primită  0,4  mii lei. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
autorităţilor locale nu sunt unităţi 
subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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690. Anexa 3/25/29  
 Obiectiv: proiect în continuare   
necuprins în proiectul de buget 

Suplimentarea cu  525 mii lei a 
obiectivului  Construcţie Baza 
sportivă model Tip I,  com. 
Tibucani, jud. Neamţ  
 
Sursa: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Victor Surdu – PSD 

Obiectiv de investiţie  aprobat 
prin O.G. nr. 1524/2008. Suma 
aprobată 525 mii lei; suma 
primită  0,4 mii lei. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
autorităţilor locale nu sunt unităţi 
subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

691. Anexa 3/25/29  
 Obiectiv: proiect în continuare   
necuprins în proiectul de buget 

Suplimentarea cu 3.200 mii lei a 
obiectivului  Reabilitarea Şcolii 
clasele 1-8, com. Văleni, jud.Neamţ 
 
Sursa: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
Deputat  Victor Surdu – PSD 

Obiectiv de investiţie  aprobat 
prin H.G. nr. 1254/2009. Suma 
aprobată 340 mii lei; suma 
primită 0,4 mii lei. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

692. Anexa nr. 3/25, capitolul 5010, 
titlul VI, grupa 51, art. 01, alin. 01

Finalizarea lucrărilor de reabilitare a 
Şcolii Generale din comuna 
Domneşti, judeţul Argeş – 150.000 

Asigurarea unei desfăşurări 
optime a procesului instructiv-
educativ al elevilor claselor I-VIII 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
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lei 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Radu Costin VASILICĂ, 
deputat PSD 

din localitatea Domneşti-Argeş, 
precum şi nevoia finalizării 
investiţiei deja începute. 
 

şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

693. Anexa nr. 3/25, capitolul 5010, 
titlul XII, grupa 71, art. 01, alin. 
01 

Finalizarea lucrărilor de construcţie 
a sălii de sport la Şcoala 
Dârmăneşti, comuna Dârmăneşti, 
judeţul Argeş – 1.200.000 lei 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului / 
diminuarea corespunzătoare a 
bugetului Serviciului de 
Transmisiuni Speciale 
 
Autor: Radu Costin VASILICĂ, 
deputat PSD 

Nevoia copiilor de la Şcoala 
Dârmăneşti - Argeş, de a putea 
desfăşura activităţi sportive şi 
recreative într-un spaţiu modern, 
la adăpost de intemperiile vremii. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

694. Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, Anexa 
3/25/02, capitolul  5001, titlul 51, 
articolul 02, alineatul 15- 
Finanţarea cheltuielilor de capital 
ale unitaţilor de învaţământ 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de 2.500 mii lei pentru 
reabilitare Scoală nr. 4, oraş 
Zimnicea. 

Starea actuală a instituţiei de 
învaţământ necesită: 
 executarea acoperiş din tablă 

zincată, cu streaşină, pazie, 
jgheaburi şi  burlane din tablă 
zincată 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
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preuniversitar.  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
Nicolae BĂNICIOIU, Deputat 
PSD 
 
 

 înlocuire grinzi din lemn cu 
lucrările aferente de 
desfacere, plafoane, în sălile 
de clasă şi pe hol 

 reabilitare termică cladirie 
 finisaje interioare care 

cuprind: tencuieli, glet, 
zugraveli lavabile, gresie 
antiderapantă, lambriuri din 
lemn la pereţi 

 finisaje exterioare care 
cuprind: tencuieli şi zugraveli 
cu vopsea lavabilă 

 trotuar din beton 
 reabilitre instalaţii electrice 
 amenajare terenuri de sport şi 

loc de joacă pentru copii 
 împrejmuire incintă curte 
 

limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

695. Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, Anexa 
3/25/02, capitolul  5001, titlul 51, 
articolul 02, alineatul 15- 
Finanţarea cheltuielilor de capital 
ale unitaţilor de învaţământ 
preuniversitar. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de 500 mii lei pentru 
reabilitarea şcolii cu clasele I- VIII 
din localitatea Brânceni, jud 
Teleorman. 
 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Nicolae BĂNICIOIU, Deputat 
PSD 
 

Starea actuală a instituţiei de 
învaţământ necesită: 
 amenajare terenuri de sport şi 

loc de joacă pentru copii 
 reabilitare termică cladire 
 finisaje interioare care 

cuprind: tencuieli, glet, 
zugraveli lavabile, gresie 
antiderapantă, lambriuri din 
lemn la pereţi 

 finisaje exterioare care 
cuprind: tencuieli şi zugraveli 
cu vopsea lavabilă 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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696. Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului, Anexa 
3/25/02, capitolul  5001, titlul 51, 
articolul 02, alineatul 15- 
Finanţarea cheltuielilor de capital 
ale unitaţilor de învaţământ 
preuniversitar. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de 200 mii lei pentru 
reabilitarea şcolii cu clasele I- VIII 
din localitatea Frumoasa, jud 
Teleorman. 
 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Nicolae BĂNICIOIU, Deputat 
PSD 
 

Starea actuală a instituţiei de 
învaţământ necesită: 
 reabilitare termica cladire 
 consolidare structura si 

reparatie invelitoare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

697. Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, Anexa 
3/25/02, capitolul  5001, titlul 51, 
articolul 02, alineatul 15- 
Finanţarea cheltuielilor de capital 
ale unitaţilor de învaţământ 
preuniversitar. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de 180 mii lei pentru 
reabilitarea şcolii nr. 1 cu clasele I- 
VIII din localitatea Piatra, jud 
Teleorman. 
 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Nicolae BĂNICIOIU, Deputat 
PSD 
 

Starea actuală a instituţiei de 
învaţământ necesită: 
 
 finisaje interioare care 

cuprind: tencuieli, glet, 
zugraveli lavabile, gresie 
antiderapantă, lambriuri din 
lemn la pereţi 

 finisaje exterioare care 
cuprind: tencuieli şi zugraveli 
cu vopsea lavabilă 

 reabilitare termica cladire 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

698. Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, Anexa 
3/25/02, capitolul  5001, titlul 51, 
articolul 02, alineatul 15- 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de 70 mii lei pentru 

Starea actuală a instituţiei de 
învaţământ necesită: 
 reabilitare termica cladire 
 finisaje interioare care 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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Finanţarea cheltuielilor de capital 
ale unitaţilor de învaţământ 
preuniversitar. 

amenajarea terenului de sport al 
şcolii cu clasele I-VIII din localitatea 
Frumoasa, jud. Teleorman 
 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Nicolae BĂNICIOIU, Deputat 
PSD 
 

cuprind: tencuieli, glet, 
zugraveli lavabile, gresie 
antiderapantă, lambriuri din 
lemn la pereţi,parchet special 
. 

 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

699. Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, Anexa 
3/25/02, capitolul  5001, titlul 51, 
articolul 02, alineatul 15- 
Finanţarea cheltuielilor de capital 
ale unitaţilor de învaţământ 
preuniversitar. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de  60 mii  lei pentru 
reabilitarea grădiniţei din localitatea 
Piatra, jud. Teleorman 
 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Nicolae BĂNICIOIU, Deputat 
PSD 
 

Starea actuală a instituţiei de 
învaţământ necesită: 
 reabilitare termica cladire 
 finisaje interioare care 

cuprind: tencuieli, glet, 
zugraveli lavabile, gresie 
antiderapantă. 

 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

700. Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, Anexa 
3/25/02, titlul 2, Bunuri şi 
servicii, articolul 2, Reparaţii 
curente 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de  60 mii  lei pentru 
reabilitarea grădiniţei din localitatea 
Piatra, jud. Teleorman 
 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Grădiniţa necesită reabilitare 
pentru amenajarea de grupuri 
sanitare destinate copiilor şi 
personalului.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Nicolae BĂNICIOIU, Deputat 
PSD 
 

701. Anexa nr.3/25/02 pag. 12 
 
Capitol 6501 
Titlul 71 
Art. 01 
Alin. 01  
 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
6501 „Învăţământ”, titlul 71 „Active 
nefinanciare”, art. 01 „Active fixe”, 
alin. 01 „Construcţii” cu suma de 
1.700 mii lei, pentru următoarele 
obiective şcolare din judeţul Vaslui: 
 
Com. Lipovăţ, loc. Lipovăţ - şc. I-
VIII, reabilitare – 800 mii lei 
Com. Gârceni, sat Dumbrăveni – şc. 
Primară I-IV, reabilitare – 500 mii 
lei 
Com. Hoceni, sat Oţeleni – şc. I-IV, 
reabilitare – 100 mii lei 
Com. Laza, sat Sauca – grădiniţă 
pentru 3 grupe, construcţie nouă – 
300 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
senator PSD+PC SILISTRU DOINA 
 

Motivare: 
Pentru asigurarea condiţiilor 
optime de desfăşurare a unui 
învăţământ de calitate 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

702. Anexa nr.3/25/28 pag. 20 
 
Capitol /Grupă /Sursă 

Suplimentarea bugetului MECTS 
pentru: 
Susţinerea investiţiei – Municipiul 

Motivare: 
Lipsă locuri pentru copii în 
grădiniţele existente. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar. Astfel,  
pe de o parte, se propune 
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6501710101 Construcţii  
 
 

Vaslui 
Grădiniţe cu program prelungit – 
două grădiniţe 
 
 
Valoare: 4.700 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
  
Autori:  
senator PSD+PC SILISTRU DOINA 
deputat PSD+PC CRISTEA 
VICTOR 

Închiderea fabricilor din judeţul 
Vaslui a dus la dispariţia 
grădiniţelor. Deşi condiţiile 
social-economice sunt vitrege, 
natalitatea este ridicată şi se 
impune asigurarea educaţiei 
timpurii conform standardelor 
U.E. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, iar pe de 
altă parte,  sursa de finanţare 
menţionată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.   

703. Anexa nr.3/25/28 pag. 20 
 
Capitol /Grupă /Sursă 
6501710101 Construcţii  
 

Suplimentarea bugetului MECTS 
pentru: 
Susţinerea investiţiei – Municipiul 
Vaslui 
Liceu de muzică şi arte 
 
 
Valoare: 3.500 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
  
Autori:  
senator PSD+PC SILISTRU DOINA 
deputat PSD+PC CRISTEA 
VICTOR 

Motivare: 
Existenţa a numeroşi copii 
talentaţi în domeniul muzicii şi 
artelor plastice, şi care nu au  
posibilităţi financiare de a studia 
în alte judeţe, impune înfiinţarea 
unui astfel de liceu în oraşul 
Vaslui – practic, se vor asigura, 
astfel, şanse egale pentru a se 
afirma şi copiii talentaţi din acest 
judeţ.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar. Astfel,  
pe de o parte, se propune 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, iar pe de 
altă parte,  sursa de finanţare 
menţionată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.   

704. Anexa nr.3/25/28 pag. 18 Suplimentarea bugetului MECTS Motivare: Se propune respingerea, întrucât 
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Capitol /Grupă /Sursă 
6501710101 Construcţii  
 

pentru: 
Susţinerea investiţiei – Municipiul 
Vaslui 
Continuarea lucrărilor la Campusul 
şcolar „Ştefan Procopiu” 
 
Valoare: 10.000 mii lei 
  
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
 
Autori:  
senator PSD+PC SILISTRU DOINA 
deputat PSD+PC CRISTEA 
VICTOR 
 

Numărul mare de elevi care 
urmează să se formeze este în jur 
de 2500 – spaţiile existente sunt 
insuficiente pentru desfăşurarea 
actului educaţional în condiţii 
optime. Investiţia fiind începută 
din 2007, există riscul degradării 
lucrărilor efectuate până acum. 
 
 

amendamentul este neclar. Astfel,  
pe de o parte, se propune 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, iar pe de 
altă parte,  sursa de finanţare 
menţionată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.   

705. Anexa nr.3/25/28 pag. 10 
 
Capitol /Grupă /Sursă 
5001710101 Construcţii  
 

Suplimentarea bugetului MECTS 
pentru: 
Susţinerea investiţiei – Municipiul 
Vaslui 
Consolidarea Grupului şcolar 
„Ştefan Procopiu” 
 
Valoare: 6.500 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
  
Autori:  
senator PSD+PC SILISTRU DOINA 
deputat PSD+PC CRISTEA 

Motivare: 
Vechimea de 35 de ani a 
Grupului şcolar „Ştefan 
Procopiu” impune consolidarea 
acestuia deoarece cheltuielile de 
întreţinere sunt foarte mari, ca şi 
cele pentru asigurarea confortului 
termic, fără de care siguranţa şi 
sănătatea copiilor este pusă în 
pericol. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar. Astfel,  
pe de o parte, se propune 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, iar pe de 
altă parte,  sursa de finanţare 
menţionată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.   
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VICTOR 
 

706. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reabilitare şcoală cu clasele I-IV 
Bodeşti, comuna Bărbăteşti 
700.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 
 
 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

707. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reabilitare şcoală cu clasele I-IV 
Negruleşti, comuna Bărbăteşti 
400.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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708. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reabilitare şcoală cu clasele I-IV 
Bârzeşti, comuna Bărbăteşti  
500.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

709. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reabilitare şcoală cu clasele V-VIII 
Bodeşti, comuna Bărbăteşti 
220.000 lei  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

710. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reabilitare şcoală cu clasele I-IV 
Bărbăteşti , comuna Bărbăteşti 
700.000 lei 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

711. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării 
Anexa 3/25 

Construire Grădiniţă cu program 
prelungit sat Bodeşti, comuna 
Bărbăteşti; 450.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

712. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reabilitare Şcoala Modoia, comuna 
Cernişoara 
18.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
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- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

713. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reabilitare Şcoala Groşi, comuna 
Cernişoara 
50.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

714. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reabilitare Şcoala Obârşia, comuna 
Cernişoara 
4.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 335 -

COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

715. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reabilitare şcoală cu clasele I-VIII 
Frânceşti , comuna Frânceşti 
500.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

716. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reabilitare şcoală cu clasele I-IV 
Surupatele, comuna Frânceşti  
400.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

717. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reabilitare şi extindere Şcoala cu 
clasele I-VIII Costeşti şi amenajarea 
grupurilor sanitare 
1.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

718. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reabilitare şcoală cu clasele I-VIII 
Milostea , comuna Slătioara 
100.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 337 -

bugetar. 
719. Ministerul Educaţiei, Cercetării 

Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reabilitare şcoală cu clasele I-VIII 
Slătioara , comuna Slătioara 
308.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

720. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reabilitare şcoală cu clasele I-VIII 
Stoeneşti , comuna Stoeneşti 
170.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

721. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 

Reabilitare şcoală cu clasele I-VIII 
Foleştii de Sus , comuna Tomşani 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
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Anexa 3/25 500.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

722. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reabilitare şcoală cu clasele I-IV 
Bogdăneşti , comuna Tomşani 
170.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

723. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reabilitarea Grădiniţa Tomşani, 
comuna Tomşani 
100.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
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- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

724. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării 
Anexa 3/25 

Reabilitare Grădiniţa Foleştii de Sus, 
comuna Tomşani 
100.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

725. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reabilitare Şcoală Pietrarii de Sus, 
comuna Pietrari 
500.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

726. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reabilitare Şcoală Nemoiu, comuna 
Amărăşti 
300.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

727. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reabilitare grădiniţă Amărăşti, comuna 
Amărăşti 
400.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
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COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

728. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reabilitare Şcoală I-IV, comuna Creţeni 
300.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

729. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reparaţii şi extindere grădiniţa Făureşti 
300.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
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bugetar. 
730. Ministerul Educaţiei, Cercetării 

Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reabilitare Şcoală I-IV, comuna 
Făureşti 
300.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

731. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reabilitare Şcoală I-VIII, comuna 
Făureşti 
300.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

732. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 

Reparaţii capitale şcoala cu clasele I-
VIII Rusăneşti, comuna Fârtăţeşti 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
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Anexa 3/25 350.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

733. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reparaţii capitale şcoala cu clasele I-IV 
Dozeşti, comuna Fârtăţeşti 
400.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

734. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reparaţii capitale şcoala cu clasele I-IV 
Căţetu, comuna Fârtăţeşti 
300.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
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- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

735. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reparaţii capitale şcoala cu clasele I-IV 
Tanislavi, comuna Fârtăţeşti 
300.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

736. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reparaţii capitale şcoala cu clasele I-IV 
Fârtăţeşti, comuna Fârtăţeşti 
300.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

737. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reabilitare şcoală cu clasele I-VIII 
Mologeşti , comuna Laloşu 
400.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

738. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reparaţii capitale şcoala cu clasele I-
VIII Prundeni, comuna Prundeni 
650.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
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COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

739. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reparaţii capitale şcoala cu clasele I-
VIII Călina, comuna Prundeni 
650.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

740. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reabilitare Şcoală I-VIII Căpitan 
Mărăşeanu, comuna Stroeşti 
500.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
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 bugetar. 
741. Ministerul Educaţiei, Cercetării 

Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reparaţii capitale şcoala cu clasele I-
VIII Scundu, comuna Scundu 
350.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

Lucrări începute şi nefinalizate  
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

742. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reparaţii capitale şcoala cu clasele I-
VIII Avrămeşti, comuna Scundu 
350.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

743. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 

Reparaţii capitale şcoala cu clasele I-IV 
Blejani, comuna Scundu Lucrări începute şi nefinalizate Se propune respingerea, întrucât 
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Anexa 3/25 500.000 lei 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

744. Anexa nr. 3-25 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării Tineretului şi 
Sportului 
Anexa 3/25 

Reparaţii capitale şcoala cu clasele I-
VIII Bătăşani, comuna Valea Mare 
350.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

745. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reparaţii capitale şcoala cu clasele I-Iv 
Drăganu, comuna Valea Mare 
500.000 lei 
 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

746. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reabilitare grădiniţă Voiceşti 
400.000 lei 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

Lucrări începute şi nefinalizate 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat.De asemenea, nu 
este specificată sursa de finanţare.  

747. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reabilitare grădiniţă Otetelişu, Bălceşti 
100.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

748. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reabilitare şcoală cu clasele I-IV 
Beneşti, Bălceşti 
100.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

749. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reabilitare Grup Şcolar Petrache 
Poenaru, Bălceşti 
600.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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750. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Reabilitare Şcoală Goruneşti, Bălceşti 
400.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

Lucrări începute şi nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

751. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Finalizarea lucrărilor de reabilitare la 
Grupul Şcolar C-tin Brâncoveanu – 
Horezu 
Valoarea totală 915.000 lei 
Rest de plată: 615.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

Lucrări începute din anul 2004şi 
nefinalizate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

752. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 

Construire grădiniţă cu program 
prelungit pentru copii în Oraşul B. 

Localul în care funcţionează 
grădiniţa a fost retrocedat 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
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Anexa 3/25 Olăneşti 
Valoarea totală: 3.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

proprietarilor  
 

formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

753. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Achiziţionare microbuze pentru şcolile 
din comuna Buneşti 
1 buc 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

 Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

754.  Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Achiziţionare microbuze pentru şcolile 
din comuna Tomşani 
1 buc 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 

 Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
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Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

755. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Achiziţionare microbuze pentru şcolile 
din comuna Măldăreşti  
1 buc 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

 Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

756. Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Achiziţionare microbuze pentru şcolile 
din comuna Frânceşti 
1 buc 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
- Aurel VLĂDOIU, deputat P.S.

 Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
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COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU, deputat  P.S
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Dan MAZILU, deputat  P.S
COLEGIUL BĂLCEŞTI 
- Laurenţiu COCA, senator P.S.
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞAN
 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

757. Anexa nr.3/25/01 pag. 2 
Capitol 5300  
CERCETARE 
FUNDAMENTALĂ ŞI 
CERCETARE DEZVOLTARE 
 
Nivel 1.550.654 mii lei.                  

Propunere 
 
 
 
 
2.050.654 mii lei 
  
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva al Guvernului 
 
Autori:  
senator PSD+PC SILISTRU DOINA 
deputat PSD+PC CRISTEA 
VICTOR 

Motivare: 
Pentru continuarea programelor 
aflate în derulare şi pentru a se 
ajunge la 1% din PIB în anul 
2011 se impune o majorare a 
bugetului cercetării în acest an. 
. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat . În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

758. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 
Capitolul 5001 art.02 alin.15 
 

Suma iniţială se suplimentează cu 
400 000 lei, cu destinaţia: 
REABILITARE GRĂDINIŢĂ 
LOCALITATEA BUCOVĂŢ, JUD. 
TIMIŞ 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Motivaţia amendamentului: 
1. Spaţiul în care funcţionează 
Grădiniţa din localitatea Bucovăţ, 
jud. Timiş a ajuns într-un stadiu 
avansat de degradare, devenind 
impropriu pentru activitatea pe 
care o găzduieşte. An de an, se 
întâmpină dificultăţi majore în 
obţinerea autorizaţiei de 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

funcţionare, în pofida eforturilor 
Primăriei de a întreţine cât mai 
bine respectivul spaţiu, din 
venituri proprii. 
2. Starea necorespunzătoare a 
Grădiniţei creează mari 
nemulţumiri -totalmente 
întemeiate- cetăţenilor comunei 
cu copii mici şi celor care sunt pe 
cale sau intenţionează să devină 
părinţi.  
3. Starea necorespunzătoare a 
sediului Grădiniţei influenţează 
negativ percepţia cetăţenilor 
asupra Puterii văzută responsabilă 
de respectiva stare. 
 
 

exerciţiului bugetar. 

759. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 
Capitolul 5001 art.02 alin.15 
 

Suma iniţială se suplimentează cu 
900 000 lei, cu destinaţia: 
REABILITARE ŞCOALĂ 
GENERALĂ CU CLASELE V-VIII 
LOCALITATEA BUCOVĂŢ, JUD. 
TIMIŞ 
 
Sursa de finanţare: 
Ministerului Economiei 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
1. Spaţiul  în  care  funcţionează 
Şcoala   Generală    cu   clasele 
V-VIII din localitatea Bucovăţ, 
jud. Timiş a ajuns într-un stadiu 
avansat de degradare, devenind 
impropriu pentru activitatea pe 
care o găzduieşte. An de an, se 
întâmpină dificultăţi majore în 
obţinerea autorizaţiei de 
funcţionare, în pofida eforturilor 
Primăriei de a întreţine cât mai 
bine respectivul spaţiu, din 
venituri proprii. 
2. Starea necorespunzătoare a 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Şcolii creează mari nemulţumiri -
totalmente întemeiate- părinţilor 
şi bunicilor elevilor, dar şi 
cetăţenilor comunei, în general.  
3. Starea necorespunzătoare a 
sediului Şcolii influenţează 
negativ percepţia cetăţenilor 
asupra Puterii văzută responsabilă 
de respectiva stare. 
 
 

760. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei. Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 
 Cap. 5001, gr. 51, art. 2, alin.15. 

Suma iniţială se suplimentează cu 
175 000 lei, cu destinaţia: 
CONSTRUIRE GRUP SANITAR 
ŞI CENTRALĂ TERMICĂ 
ŞCOALA GENERALĂ  CU 
CLASELE I-IV 
DIN LOCALITATEA LIVEZILE, 
JUD. TIMIŞ 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
1. Şcoala Generală cu clasele I-IV 
din localitatea Livezile, jud. 
Timiş nu dispune la ora actuală 
de un grup sanitar corespunzător, 
an de an întâmpinându-se 
dificultăţi majore în obţinerea 
autorizaţiei de funcţionare. 
2. Condiţiile termice în care  
elevii învaţă în Şcoala în discuţie 
sunt inacceptabile.  
3. Costurile implicate de sistemul 
actual de încălzire sunt mari, 
bugetul local întâmpinând 
greutăţi în acoperirea lor. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

761. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei. Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 
 Cap. 5001, gr. 51, art. 2, alin.15 

Suma iniţială se suplimentează cu  
600 000 lei, cu destinaţia: 
REABILITARE INSTALAŢIE 
TERMICĂ 
ŞI MONTARE CENTRALĂ 

Motivaţia amendamentului: 
Şcoala şi Grădiniţa din localitatea 
Toager, jud. Timiş sunt, la ora 
actuală, încălzite total 
necorespunzător, atât din punct 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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TERMICĂ AUTONOMĂ 
LA ŞCOALA ŞI GRĂDINIŢA 
DIN LOCALITATEA TOAGER, 
JUD. TIMIŞ 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

de vedere al parametrilor termici, 
cât şi prin prisma costurilor. 
Reabilitarea instalaţiei termice şi 
montarea unei centrale termice 
autonome la aceste instituţii ar 
schimba lucrurile în bine, în 
ambele privinţe. 
 
 

bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

762. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei. Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 
 Cap. 5001, gr. 51, art. 2, alin.15 

Suma iniţială se suplimentează cu  
600 000 lei, cu destinaţia: 
REABILITARE INSTALAŢIE 
TERMICĂ 
ŞI MONTARE CENTRALĂ 
TERMICĂ AUTONOMĂ 
LA ŞCOALA ŞI GRĂDINIŢA 
DIN LOCALITATEA 
GRĂNICERI, JUD. TIMIŞ 
 
Sursa de finanţare: 
Ministerul Public 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
Şcoala şi Grădiniţa din localitatea 
Grăniceri, jud. Timiş sunt, la ora 
actuală, încălzite total 
necorespunzător, atât din punct 
de vedere al parametrilor termici, 
cât şi prin prisma costurilor. 
Reabilitarea instalaţiei termice şi 
montarea unei centrale termice 
autonome la aceste instituţii ar 
schimba lucrurile în bine, în 
ambele privinţe. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

763. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 
Capitolul 5001 art.02 alin.15 
 

Suma iniţială se suplimentează cu  2 
000 000 lei, cu destinaţia: 
CONSTRUCŢIE GRĂDINIŢĂ -
LUCRARE ÎN CONTINUARE 
ÎN LOCALITATEA CHECEA, 
JUD. TIMIŞ" 
 

Motivaţia amendamentului: 
Localitatea Checea, jud. Timiş s-
se confruntă de multă  vreme cu 
lipsa unui sediu adecvat pentru 
Grădiniţă. În 2008, au demarat 
lucrările de realizare a unui 
asemenea obiectiv, iar la ora 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
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Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

actuală, mai sunt necesari 2 
milioane lei pentru finalizarea lor. 
Ar fi neraţional ca această sumă 
să întârzie să fie alocată, iar 
suferinţa cetăţenilor localităţii în 
cauză să se prelungească. 
 
 
 

finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

764. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 
Capitolul 5001 art.02 alin.15 
 

Suma iniţială se suplimentează cu  1 
000 000 lei, cu destinaţia: 
REABILITARE ŞCOALĂ 
ÎN LOCALITATEA STAMORA 
GERMANĂ, JUD. TIMIŞ 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
Şcoala din localitatea Stamora 
Germană, jud. Timiş se află într-o 
stare avansată de degradare. An 
de an, apar probleme greu de 
surmontat în obţinerea avizului de 
funcţionare. Elevii şi părinţii 
elevilor sunt, pe bună dreptate, 
extrem de nemulţumiţi de starea 
de fapt. Primăria comunei a 
intreprins toate demersurile 
pentru remedierea situaţiei, 
începerea lucrărilor fiind 
condiţionată, la ora actuală, doar 
de alocarea fondurilor. 
 
  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

765. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei. Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 
 cap. 6501  Învăţământ 
 Titlul VI-Transferuri între unităţi 

  Se propune alocarea sumei de 180 
mii lei pentru onorarea plaţii 
lucrărilor efectuate şi recepţionate în 
luna noiembrie 2008, pentru 
reabilitarea corpului 1 al Şcolii cu 

Pentru buna desfăşurare a 
procesului de învăţământ,  atât 
sub aspectul calităţii actului 
educaţional cât şi sub aspectul 
condiţiilor de igienă şi confort,  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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ale administraţiei publice. 
Grupa 5001, art. 2, alin.15 
Finanţarea cheltuielilor de capital 
ale unităţilor din învăţământul 
preuniversitar.  

clasele I – VIII, localitatea Puieşti, 
comuna Puieşti, judeţul Buzău. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară  la dispoziţia 
Guvernului. 
 
  
Autori: senator PNL Cristinel 
Marian Bîgiu, deputat PNL George 
Adrian Scutaru şi deputat PNL Titi 
Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL  

se impune reabilitarea unităţii de 
învăţământ menţionată. .  
 
 

bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

766. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 
Capitolul 5001 art.02 alin.15 
 

Se propune alocarea sumei de 400 
mii lei pentru finalizarea lucrărilor la 
gradini�a din sat Robeasca, comuna 
Robeasca, judeţul Buzău. 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Autori: senator PNL Cristinel 
Marian Bîgiu, deputat PNL George 
Adrian Scutaru şi deputat PNL Titi 
Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL  

Necesitatea finalizării 
obiectivului de investiţii de 
importanţă educaţionala majoră 
pentru comunitatea locală 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului a fost dimensionat 
astfel încât să se asigure 
funcţionarea normală în anul 2010 
a acestei instituţii, precum şi a 
instituţiilor aflate în finanţarea 
Secretariatului General al 
Guvernului 

767. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 
Capitolul 5001 art.02 alin.15 
 

Se propune alocarea sumei de 350 
mii lei pentru întocmirea 
documenta�iei tehnice aferente 
�colii cu clasele I-IV din satul 
Mărgineanu, comuna Mihăile�ti, 

Necesitatea realizării 
documenta�iei pentru obiectivul 
de importanţă educaţională 
majoră pentru comunitatea locală 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului a fost dimensionat 
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judeţul Buzău. 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Autori: senator PNL Cristinel 
Marian Bîgiu, deputat PNL George 
Adrian Scutaru şi deputat PNL Titi 
Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

 astfel încât să se asigure 
funcţionarea normală în anul 2010 
a acestei instituţii, precum şi a 
instituţiilor aflate în finanţarea 
Secretariatului General al 
Guvernului 

768. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 
Capitolul 5001 art.02 alin.15 
 

Se propune alocarea sumei de 400 
mii lei pentru reabilitarea gradini�ei 
comuna Stălpu, judeţul Buzău. 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Autori: senator PNL Cristinel 
Marian Bîgiu, deputat PNL George 
Adrian Scutaru şi deputat PNL Titi 
Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Necesitatea reabilitării 
obiectivului de importanţă 
educaţionala majoră pentru 
comunitatea locală 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului a fost dimensionat 
astfel încât să se asigure 
funcţionarea normală în anul 2010 
a acestei instituţii, precum şi a 
instituţiilor aflate în finanţarea 
Secretariatului General al 
Guvernului 

769. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 
Capitolul 5001 art.02 alin.15 
 

Se propune alocarea sumei de 
25.000 mii lei pentru reabilitarea 
�colilor din satele Văcăreasca, 
Glodeanu Sili�tea, Cotorca, comuna 
Glodeanu Sili�tea, judeţul Buzău. 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Secretariatul General al Guvernului 
 

Necesitatea reabiltării 
obiectivelor de importanţă 
educaţionala majoră pentru 
comunitatea locală 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului a fost dimensionat 
astfel încât să se asigure 
funcţionarea normală în anul 2010 
a acestei instituţii, precum şi a 
instituţiilor aflate în finanţarea 
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Autori: senator PNL Cristinel 
Marian Bîgiu, deputat PNL George 
Adrian Scutaru şi deputat PNL Titi 
Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Secretariatului General al 
Guvernului 

770. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei. Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 
 cap. 6501  Învăţământ 
 Titlul VI-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice. 
Grupa 51, art. 2, alin.15 
Finanţarea cheltuielilor de capital 
ale unităţilor din învăţământul 
preuniversitar.  

  Se propune alocarea sumei de 580 
mii lei pentru continuarea lucrărilor 
de reabilitare la Şcoala cu clasele I-
VIII, localitatea Deduleşti, comuna 
Topliceni, judeţul Buzău. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară  la dispoziţia 
Guvernului. 
 
  
Autori: senator PNL Cristinel 
Marian Bîgiu, deputat PNL George 
Adrian Scutaru şi deputat PNL Titi 
Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
procesului de învăţământ,  atât 
sub aspectul calităţii actului 
educaţional cât şi sub aspectul 
condiţiilor de igienă şi confort,  
se impune reabilitarea unităţii de 
învăţământ menţionată. .  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

771. Anexa 3/25/02 MINISTERUL 
EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, 
TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
cap.5001, grupa 55,  art. 01 
alin.13 – Programe de dezvoltare 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Sibiu pentru 
obiectivul “Modernizare Campus 
Tehnic Nicolae Teclu” oraşul Copşa 
Mică, cu suma de 546,98 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 
 
 

Finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii de importanţă 
educativă, care în urma închiderii 
SC Sometra SA Copsa Mică ar 
servi la menţinerea elevilor în 
cadrul orelor educative în regim 
de program prelungit 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
dimensionat astfel încât să se 
asigure funcţionarea normală în 
anul 2010 a acestei instituţii  
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Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

772. Anexa 3/25/02 MINISTERUL 
EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, 
TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
cap.5001, grupa 71, art. 01 alin. 
01 – Construcţii 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Sibiu pentru 
obiectivul “Extindere Şcoala 
Generală cu clasele I-VIII şi 
Grădiniţa din localitatea Orlat”, cu 
suma de 1.910 mii lei 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului cap. 5001, 
grupa 55, art. 01, alineat 02 
 
 
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

În prezent nu există spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
activităţilor didactice,  respectiv: 
biblioteca, sală de lectură, sală de 
proiecţie, spaţiu de depozitare 
pentru material didactic, spaţiu de 
depozitare pentru alte material, 
cancelarie pentru profesori 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar. Astfel,  
pe de o parte, se propune 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, iar pe de 
altă parte,  sursa de finanţare 
menţionată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister.   

773. Anexa 3/25/02 MINISTERUL 
EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, 
TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
cap.5001, grupa 71, art.01 alin. 01 
– Construcţii 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Sibiu pentru 
obiectivul “Construirea unei clădiri 
şcolare cls. I-IV” din Comuna Şura 
Mare, cu suma de 113,69 mii lei 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bugetul Ministerul Dezvoltării 

Investiţia este în derulare cu 
privire la construcţia unei clădiri 
şcolare pentru elevii claselor I-IV 
din localitate.  Este finanţată din 
bugetul local şi bugetul de stat 
prin M.E.C.I. Finalizarea acestor 
lucrări sunt de strictă necesitate şi 
cu prioritate întrucât cele 2 (două) 
clădiri şcolare cu cls. I-IV din 
localitatea Şura Mare şi Hamba 
au fost retrocedate foştilor 
proprietari.  Contractele de 
închiriere, încheiate între 
Primărie şi aceştia vor înceta la 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost dimensionat 
astfel încât să se asigure 
funcţionarea normală în anul 2010 
a acestei instituţii şi continuarea 
programelor pe care le are în 
derulare 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 363 -

Regionale şi Turismului 
 
 
 
 
 
 
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

data de 30.06.2010 şi  odată cu 
începerea noului an şcolar 2010-
2011 ne aflăm în imposibilitatea 
de a asigura  elevilor ciclului 
primar climatul necesar  pentru 
desfăşurarea activităţilor şcolare, 
numărul elevilor fiind într-o 
continuă creştere. 
 
 

774. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului, cap 51, art. 02, alin 
15  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru obiectivul « finalizare 
construcţie grădiniţă» sat Babana, 
comuna Babana, cu suma de 
290.000 lei. 
 
Sursa:  Bugetul Secretariatul General 
al Guvernului 
 
Initiator 
Senator Mircea Diaconu 

Finalizarea lucrarilor la obiectivul 
de investitii de importanţă 
educativa  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului a fost dimensionat 
astfel încât să se asigure 
funcţionarea normală în anul 2010 
a acestei instituţii, precum şi a 
instituţiilor aflate în finanţarea 
Secretariatului General al 
Guvernului 

775. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului, cap. 5001, gr. 51, art. 
02, alin. 15 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru obiectivul « finalizare 
reabilitare şcoală Grosi» sat Grosi, 
comuna Babana, cu suma de 
140.000 lei. 
 
Sursa:  Bugetul Secretariatul General 
al Guvernului 
 
Initiator 

Finalizarea lucrarilor la obiectivul 
de investitii de importanta 
educativa  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului a fost dimensionat 
astfel încât să se asigure 
funcţionarea normală în anul 2010 
a acestei instituţii, precum şi a 
instituţiilor aflate în finanţarea 
Secretariatului General al 
Guvernului 
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Senator Mircea Diaconu 
776. Anexa 3/25/02,  Ministerul 

Educaţiei, 
Cercetării,Tineretului şi 
Sportului,  cap. 5001, gr. 51, art. 
02, alin. 15 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru obiectivul «instalaţie termică 
şi electrică la Scoala Generală, deja 
reabilitată, sat Bughea de Jos, 
comuna Bughea de Jos», cu suma de 
300.000 lei.  
 
Sursa:  Bugetul Secretariatul General 
al Guvernului 
 
Initiator 
Senator Mircea Diaconu 

Finalizarea lucrarilor la obiectivul 
de investitii de importanta 
educativa  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului a fost dimensionat 
astfel încât să se asigure 
funcţionarea normală în anul 2010 
a acestei instituţii, precum şi a 
instituţiilor aflate în finanţarea 
Secretariatului General al 
Guvernului 

777. Anexa 3/25/02,  Ministerul 
Educaţiei, Cercetării,Tineretului 
şi Sportului,  cap. 5001, gr. 51, 
art. 02, alin. 15 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru obiectivul «reabilitare şcoală 
generală cu clasele 1- 8, comuna 
Dobreşti », cu suma de 130.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Sursa de 
finanţare: Bugetul Serviciului de 
Transmisiuni Speciale 
 
Initiator 
Senator Mircea Diaconu 
 

Reabilitarea urgentă a şcolii se 
impune ca urmare a incendierii 
acesteia. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost dimensionat astfel 
încât să se asigure funcţionarea 
normală în anul 2010 a acestei 
instituţii  

778. Anexa 3/25/02,  Ministerul 
Educaţiei, Cercetării,Tineretului 
şi Sportului,  cap. 5001, gr. 51, 
art. 02, alin. 15 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru obiectivul «reabilitare şcoală 
generală Glavacioc, comuna Ştefan 
cel Mare », cu suma de 151 mii  lei 
 

Starea actuală a sediului 
 în care îşi desfăşoară activitatea  
scoala    nu oferă angajaţilor si 
elevilor condiţiile necesare pentru 
buna desfăşurare a activităţii. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost dimensionat astfel 
încât să se asigure funcţionarea 
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Sursa de finanţare: Sursa de 
finanţare: Bugetul Serviciului de 
Transmisiuni Speciale 
 
Initiator 
Senator Mircea Diaconu 

 normală în anul 2010 a acestei 
instituţii  

779. Anexa 3/25/02,  Ministerul 
Educaţiei, Cercetării,Tineretului 
şi Sportului,  cap. 5001, gr. 51, 
art. 02, alin. 15 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru obiectivul «reabilitare 
grădiniţă, comuna Ştefan cel Mare », 
cu suma de 286 mii  lei. 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Initiator 
Senator Mircea Diaconu 
 

Necesitatea reparării obiectivului 
de investiţii de importanţă 
educaţionala pentru comunitatea 
locală 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului a fost dimensionat 
astfel încât să se asigure 
funcţionarea normală în anul 2010 
a acestei instituţii, precum şi a 
instituţiilor aflate în finanţarea 
Secretariatului General al 
Guvernului 

780. Anexa 3/25/02,  Ministerul 
Educaţiei, Cercetării,Tineretului 
şi Sportului,  cap. 5001, gr. 51, 
art. 02, alin. 15 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru obiectivul «reabilitare şcoală 
cu clasele I –IV, sat Ţuţuleşti, 
comuna Suseni », cu suma de 
1.562.000 lei.  
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 
 
Initiator 
Senator Mircea Diaconu 

Necesitatea reparării obiectivului 
de investiţii de importanţă 
educaţionala pentru comunitatea 
locală 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
dimensionat astfel încât să se 
asigure funcţionarea normală în 
anul 2010 a acestei instituţii  

781. Anexa nr.3/25/02/Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

Se propune suplimentarea fondurilor 
pentru Cercetare fundamentală şi 

În programul de guvernare se 
prevede o creştere substanţială a 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
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şi Sportului/, Capitolul 
5301/Cercetare fundamentală şi 
cercetare dezvoltare/suma 
prevăzută 2010/1.157.829 mii lei 

cercetare dezvoltare cu suma de 
20.000 mii lei 
 
sursa de finanţare: diminuarea cu 
aceeaşi sumă a Bugetulului 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Iniţiator: Emilian FRÂNCU, 
Senator PNL 

bugetului pentru cercetare. 
Institutul Naţional de Cercetări 
Izotopice şi Criogenie are nevoie 
pentru continuarea proiectelor de 
un buget mai mare/  

fi avută în vedere deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
dimensionat astfel încât să se 
asigure funcţionarea normală în 
anul 2010 a acestei instituţii. De 
asemenea, amendamentul este 
neclar, întrucât nu se precizează 
titlurile de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentate 

782. Anexa nr.3/25/02/Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului/cap. 5001/grupa 
20/art.02/Reparaţii curente 

Se propune suplimentarea sumei de 
2043 mii lei cu 500 mii lei pentru: 
- lucrări reabilitare “Grup Şcolar 
Oltchim”, Râmnicu Vâlcea; 
 
sursa de finanţare: diminuarea cu 
aceeaşi sumă a Bugetulului 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Iniţiator: Emilian FRÂNCU, 
Senator PNL 

O parte din spaţiile de predare 
sunt învechite şi trebuie 
modernizate/  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
dimensionat astfel încât să se 
asigure funcţionarea normală în 
anul 2010 a acestei instituţii  

783. Anexa nr.3/25/02/Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului/cap. 5001/grupa 
20/art.02/Reparaţii curente 

Se propune suplimentarea sumei de 
2043 mii lei cu 500 mii lei pentru: 
-lucrări reabilitare “Grup Şcolar 
Forestier”, Râmnicu Vâlcea; 
 
sursa de finanţare: diminuarea cu 
aceeaşi sumă a Bugetulului 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Iniţiator: Emilian FRÂNCU, 
Senator PNL 

O parte din spaţiile de predare 
sunt învechite şi trebuie 
modernizate /  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
dimensionat astfel încât să se 
asigure funcţionarea normală în 
anul 2010 a acestei instituţii  

784. Anexa nr.3/25/02/Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

Se propune suplimentarea sumei de 
2043 mii lei cu 500 mii lei pentru: 

Spaţiile de predare se află într-o 
avansată stare de degradare/  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
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şi Sportului/cap. 5001/grupa 
20/art.02/Reparaţii curente 

- lucrări reabilitare ateliere Şcoala cu 
cls. I-VIII Şirineasa, comuna 
Şirineasa, judeţul Vâlcea;  
 
sursa de finanţare: diminuarea cu 
aceeaşi sumă a Bugetulului 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Iniţiator: Emilian FRÂNCU, 
Senator PNL 

fi avută în vedere deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
dimensionat astfel încât să se 
asigure funcţionarea normală în 
anul 2010 a acestei instituţii  

785. Anexa nr.3/25/02/Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului/cap. 5001/grupa 
20/art.02/Reparaţii curente 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea sumei de 
2043 mii lei cu 500 mii lei pentru: 

- lucrări de reabilitare la 
Şcoala cu cls. I-VII Mazili, 
comuna Suteşti; 

 
sursa de finanţare: diminuarea cu 
aceeaşi sumă a Bugetulului 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
 
Iniţiator: Emilian FRÂNCU, 
Senator PNL 

Spaţiile de predare se află într-o 
avansată stare de degradare/  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
dimensionat astfel încât să se 
asigure funcţionarea normală în 
anul 2010 a acestei instituţii  

786. Anexa nr.3/25/02/Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului/cap. 5001/grupa 
20/art.02/Reparaţii curente 

Se propune suplimentarea sumei de 
2043 mii lei cu 500 mii lei pentru: 

- Şcoala şi grădiniţa cu cls.I-
IV Cocoru, comuna Galicea, 
judeţul Vâlcea; 

 
sursa de finanţare: diminuarea cu 
aceeaşi sumă a Bugetulului 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Spaţiile de predare se află într-o 
avansată stare de degradare 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
dimensionat astfel încât să se 
asigure funcţionarea normală în 
anul 2010 a acestei instituţii  
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Iniţiator: Emilian FRÂNCU, 
Senator PNL 

787. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului, cap 51, art. 02, alin 
15 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « finalizare 
construcţie grădiniţă» sat Bălţeşti, 
comuna Bălţeşti, cu suma de 
1.000.000 lei 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

Îmbunătăţirea educaţiei 
preşcolarilor.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
dimensionat astfel încât să se 
asigure funcţionarea normală în 
anul 2010 a acestei instituţii  

788. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului, cap. 5001, gr. 51, art. 
02, alin. 15 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « finalizare 
reabilitare şcoală Podenii Vechi» sat 
Podenii Vechi, comuna Bălţeşti, cu 
suma de 800.000 lei 
 
Sursa financiară: Bugetul Serviciului 
Special de Telecomunicaţii 
 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

Creşterea şi îmbunătăţirea 
calităţii învăţământului in mediul 
rural 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost dimensionat astfel 
încât să se asigure funcţionarea 
normală în anul 2010 a acestei 
instituţii  

789. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului, cap 51, art. 02, alin 
15 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « construcţie 
grădiniţă» , comuna Bucov, cu suma 

Îmbunătăţirea educaţiei 
preşcolarilor.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 369 -

de 1.000.000 lei 
 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

 dimensionat astfel încât să se 
asigure funcţionarea normală în 
anul 2010 a acestei instituţii  

790. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului, cap 51, art. 02, alin 
15 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « construcţie 
grădiniţă» , comuna Drajna, cu suma 
de 800.000 lei 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

Îmbunătăţirea educaţiei 
preşcolarilor.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
dimensionat astfel încât să se 
asigure funcţionarea normală în 
anul 2010 a acestei instituţii  

791. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului, cap 51, art. 02, alin 
15  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Cluj, pentru 
obiectivul „Reabilitare şcoală clasele 
1-8 în sat Borşa, comuna Borşa », cu 
suma de 1,000,000 RON 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor 
 
Iniţiator: 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Şcoala este degradată şi 
reprezintă un pericol pentru elevi 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
dimensionat astfel încât să se 
asigure funcţionarea normală în 
anul 2010 a acestei instituţii  
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792. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului, cap 51, art. 02, alin 
15  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Cluj, pentru 
obiectivul  „Reabilitare fosta şcoală 
din sat Sânmărghita, comuna 
Mica », cu suma de 500.000 RON 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor 
 
Iniţiator: 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Clădirea este degradată, iar dacă 
va fi reabilitată poate fi utilizată 
ca şi grădiniţă  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor fost dimensionat astfel 
încât să se asigure funcţionarea 
normală în anul 2010 a acestei 
instituţii şi a instituţiilor din 
subordine  

793. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 
Capitolul 51 art.01 alin.15 
 

Se propune pentru judeţul Călăraşi 
suplimentarea sumei pentru: 
Consolidarea Şcoala Gen. Cls. I-IV 
sat  Coslogeni, comuna Dichiseni cu 
suma de 200.000 RON 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 
 
 
Ini�iator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure elevilor 
condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire la 
siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr suficient de 
săli de curs. 
    

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
dimensionat astfel încât să se 
asigure funcţionarea normală în 
anul 2010 a acestei instituţii  

794. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 
Capitolul 51 art.01 alin.15 
 

Se propune pentru judeţul Călăraşi 
suplimentarea sumei pentru: 
Consolidarea, reabilitarea şi 
extinderea Şcoala Gen. Cls. I-IV în  
comuna Cuza Vodă cu suma de 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se impune 
reabilitarea.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
dimensionat astfel încât să se 
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450.000RON 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 
 
 
Ini�iator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 
 
 

Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure elevilor 
condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire la 
siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr suficient de 
săli de curs. 
 
    

asigure funcţionarea normală în 
anul 2010 a acestei instituţii  

795. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 
Capitolul 51 art.01 alin.15 
 

Se propune pentru judeţul Călăraşi 
suplimentarea sumei pentru: 
Reabilitarea corpurilor A şi C ale 
Şcolii Gen. Cls. I-IV în  comuna 
Dragalina, cu suma de 850.000 RON 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 
 
 
Ini�iator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 
 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure elevilor 
condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire la 
siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr suficient de 
săli de curs. 
 
 
    

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
dimensionat astfel încât să se 
asigure funcţionarea normală în 
anul 2010 a acestei instituţii  

796. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune pentru judeţul Călăraşi 
suplimentarea sumei pentru: 
Terminarea lucrărilor la grădiniţa din 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
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 satul Drajna, comuna Dragalina, cu 
suma de 700.000 RON 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale    
 
Ini�iator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 
 
 

învăţământ menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure elevilor 
condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire la 
siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr suficient de 
săli de curs. 
 

Administraţiei Prezidenţiale a fost 
dimensionat astfel încât să se 
asigure funcţionarea normală în 
anul 2010 a acestei instituţii  

797. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 
 

Se propune pentru judeţul Călăraşi 
suplimentarea sumei pentru: 
Construire grădiniţă cu program 
normal în satul Dragalina  ,comuna 
Dragalina cu suma de 500.000 RON. 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale    
 
Ini�iator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 
 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure elevilor 
condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire la 
siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr suficient de 
săli de curs. 
     

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
dimensionat astfel încât să se 
asigure funcţionarea normală în 
anul 2010 a acestei instituţii  

798. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 
Capitolul 51 art.01 alin.15 

   Se propune pentru judeţul Călăraşi 
suplimentarea sumei pentru: 
Instalaţie încălzire centralizată în 
Şcoala si grădiniţa Independenta din 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se impune 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
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 satul Independenţa valoare  300.000 
RON 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale    
 
 
Ini�iator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 
 
 

reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure elevilor 
condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire la 
siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr suficient de 
săli de curs. 
 

dimensionat astfel încât să se 
asigure funcţionarea normală în 
anul 2010 a acestei instituţii  

799. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 
Capitolul 51 art.01 alin.15 
 

Se propune pentru judeţul Călăraşi 
suplimentarea sumei pentru: 
Înlocuire a sistemelor clasice de 
încălzire, eficientizarea consumului 
de energie termică pentru şcolile 11, 
5, 10, liceul Mihai Eminescu, 
Colegiul Barbu Ştirbei, Grup scolar 
Danubius din municipiul Călăraşi în 
valoare de 2.900.740 lei. 
 
    Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale    
 
 
Ini�iator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure elevilor 
condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire la 
siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr suficient de 
săli de curs. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
dimensionat astfel încât să se 
asigure funcţionarea normală în 
anul 2010 a acestei instituţii  

800. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 
Capitolul 51 art.01 alin.15 

Se propune pentru judeţul Călăraşi 
suplimentarea sumei pentru: 
Construirea Şcolii nr. 12, din 
municipiul Călăraşi, cu suma de 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se impune 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
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 1.000.000 RON 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale    
 
Ini�iator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 
 

 

reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure elevilor 
condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire la 
siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr suficient de 
săli de curs. 
     
 

dimensionat astfel încât să se 
asigure funcţionarea normală în 
anul 2010 a acestei instituţii  

801. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 
 

Se propune pentru judeţul Călăraşi 
suplimentarea sumei pentru: 
Construirea  Grădiniţa şcolii nr. 11, 
municipiul Călăraşi,cu suma de 
1.000.000 RON 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale    
 
Ini�iator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure elevilor 
condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire la 
siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr suficient de 
săli de curs. 
     

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
dimensionat astfel încât să se 
asigure funcţionarea normală în 
anul 2010 a acestei instituţii  

802. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 
Capitolul 51 art.01 alin.15 

Se propune pentru judeţul Călăraşi 
suplimentarea sumei pentru: 
Reabilitarea Colegiului Agricol Sadu 
Aldea, municipiul Călăraşi ,cu suma 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se impune 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
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 de de 1.000.000 RON. 
 
    Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale    
 
Ini�iator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 
Reparatii  

 
 
 

reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure elevilor 
condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire la 
siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr suficient de 
săli de curs. 
 

dimensionat astfel încât să se 
asigure funcţionarea normală în 
anul 2010 a acestei instituţii  

803. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 
Capitolul 51 art.01 alin.15 
 

Se propune pentru judeţul Călăraşi 
suplimentarea sumei pentru: 
Înlocuirea şi completarea sistemului 
de încălzire al şcolii I-VIII Florena 
Albu, Com. Vâlcelele cu suma de  
108.331 RON 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale    
 
Ini�iator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 
 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure elevilor 
condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire la 
siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr suficient de 
săli de curs. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
dimensionat astfel încât să se 
asigure funcţionarea normală în 
anul 2010 a acestei instituţii  

804. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 
Capitolul 51 art.01 alin.15 
 

Se propune pentru judeţul Călăraşi 
suplimentarea sumei pentru: 
Consolidarea, reabilitarea şi 
extinderea Şcolii I-VIII, Comuna 
Cuza Vodă, cu suma de  450.000 lei. 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se impune 
reabilitarea.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
dimensionat astfel încât să se 
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  Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale    
 
Ini�iator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 
 

Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure elevilor 
condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire la 
siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr suficient de 
săli de curs. 
   

asigure funcţionarea normală în 
anul 2010 a acestei instituţii  

805. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 
Capitolul 51 art.01 alin.15 
 

Se propune pentru judeţul Călăraşi 
suplimentarea sumei pentru: 
Realizare teren de sport în curtea 
Şcolii Independenţa ,cu suma de 
200.000 RON 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale    
 
 
Ini�iator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 
 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure elevilor 
condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire la 
siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr suficient de 
săli de curs. 
     

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
dimensionat astfel încât să se 
asigure funcţionarea normală în 
anul 2010 a acestei instituţii  

806. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune pentru judeţul Călăraşi 

suplimentarea sumei pentru: 

Amenajare spaţiu pentru program 

„After School” în Com. Ciocăneşti, 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
dimensionat astfel încât să se 
asigure funcţionarea normală în 
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cu suma de 87.310 lei. 

 

Sursa financiară: Bugetul 

Administratiei Prezidenţiale    

Ini�iator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 
 
 

şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure elevilor 
condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire la 
siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr suficient de 
săli de curs. 
     

anul 2010 a acestei instituţii . De 
altfel, nu se precizează capitolul şi 
titlul de cheltuieli care ar urma să 
fie suplimentate 

807. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 
Capitolul 51 art.01 alin.15 
 

Se propune pentru judeţul Călăraşi 
suplimentarea sumei pentru: 
Reabilitare Şcoala Luptători în satul 
Luptători Com. Frăsinet, cu suma de 
400.000 RON. 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale    
 
Ini�iator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 
necesară construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure elevilor 
condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire la 
siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr suficient de 
săli de curs. 
     

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
dimensionat astfel încât să se 
asigure funcţionarea normală în 
anul 2010 a acestei instituţii  

808. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 
 

Se propune pentru judeţul Călăraşi 

suplimentarea sumei pentru: 

Reabilitare clădire P+1 pentru 

înfiinţare Grădiniţă cu program 

normal de 100 locuri, Com. Modelu 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
dimensionat astfel încât să se 
asigure funcţionarea normală în 
anul 2010 a acestei instituţii . De 
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cu suma de 600.000 RON 

 

Sursa financiară: Bugetul 

Administratiei Prezidenţiale    

 

Ini�iator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 
 

necesară construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure elevilor 
condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire la 
siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr suficient de 
săli de curs. 
     

altfel, nu se precizează capitolul şi 
titlul de cheltuieli care ar urma să 
fie suplimentate 

809. Anexa 3/25/02, Ministerul 

Educaţiei, Cercetǎrii, Tineretului 

şi Sportului, cap. 51, art. 01, alin. 

15 

 

 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “Constructie 

Scoala nr. 2( proiect prin Banca 

Mondiala în parteneriat cu  ISJ)”, 

comuna Berezeni, cu suma de  

3.600.000 lei. 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Educaţiei, Cercetǎrii, 

Tineretului şi Sportului 

 

Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

Nu există spaţii adecvate pentru 

desfăşurarea activităţilor 

didactice. 

 

 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este greşit formulat. 
Astfel, în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2010 nu sunt 
prevăzute sume pentru anumite 
judeţe.  

810. Anexa 3/25/02, Ministerul Se propune suplimentarea sumei Nu există spaţii adecvate pentru Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este greşit formulat. 
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Educaţiei, Cercetǎrii, Tineretului 

şi Sportului, cap. 51, art. 01, alin. 

15 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “Construcţie a 3 

şcoli în satele Suceveni, Verdes şi 

Gavanu”, comuna Bogdana, cu suma 

1.000.000 lei. 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Educaţiei, Cercetǎrii, 

Tineretului şi Sportului 

 

Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

desfăşurarea activităţilor 

didactice. 

 

 

Astfel, în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2010 nu sunt 
prevăzute sume pentru anumite 
judeţe.  

811. Anexa 3/25/02, Ministerul 

Educaţiei, Cercetǎrii, Tineretului 

şi Sportului, cap. 51, art. 01, alin. 

15 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “Reparaţii capitale 

la şcoala din satul Lacul Babei”,  

comuna Bogdana, cu suma de 

300.000 lei. 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Educaţiei, Cercetǎrii, 

Tineretului şi Sportului 

Nu există spaţii adecvate pentru 

desfăşurarea activităţilor 

didactice. 

 

 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este greşit formulat. 
Astfel, în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2010 nu sunt 
prevăzute sume pentru anumite 
judeţe.  
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Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

812. Anexa 3/25/02, Ministerul 

Educaţiei, Cercetǎrii, Tineretului 

şi Sportului, cap. 51, art. 02, alin. 

15 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “Grădiniţa Ciocani 

”, comuna Ciocani, cu suma de 

600.000 lei. 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Educaţiei, Cercetǎrii, 

Tineretului şi Sportului 

 

Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

Nu există spaţii adecvate pentru 

desfăşurarea activităţilor 

didactice. 

 

 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este greşit formulat. 
Astfel, în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2010 nu sunt 
prevăzute sume pentru anumite 
judeţe.  

813. Anexa 3/25/02, Ministerul 

Educaţiei, Cercetǎrii, Tineretului 

şi Sportului, cap. 51, art. 01, alin. 

15 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “Şcoala Ciocani”, 

comuna Ciocani, cu suma de 

150.000lei. 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Nu există spaţii adecvate pentru 

desfăşurarea activităţilor 

didactice. 

 

 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este greşit formulat. 
Astfel, în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2010 nu sunt 
prevăzute sume pentru anumite 
judeţe.  
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Ministerului Educaţiei, Cercetǎrii, 

Tineretului şi Sportului 

 

Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

814. Anexa 3/25/02, Ministerul 

Educaţiei, Cercetǎrii, Tineretului 

şi Sportului, cap. 51, art. 01, alin. 

15  

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “Şcoala Crâng 

Nou”, comuna Ciocani, cu 5suma de 

1.000.000 lei. 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Educaţiei, Cercetǎrii, 

Tineretului şi Sportului 

 

Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

Nu există spaţii adecvate pentru 

desfăşurarea activităţilor 

didactice. 

 

 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este greşit formulat. 
Astfel, în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2010 nu sunt 
prevăzute sume pentru anumite 
judeţe.  

815. Anexa 3/25/02, Ministerul 

Educaţiei, Cercetǎrii, Tineretului 

şi Sportului, cap. 51, art. 01, alin. 

15 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “Şcoala de Arte şi 

Meserii din satul Fâstâci’, comuna 

Cozmeşti, cu suma de 1.500.000lei. 

Nu există spaţii adecvate pentru 

desfăşurarea activităţilor 

didactice. 

 

 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este greşit formulat. 
Astfel, în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2010 nu sunt 
prevăzute sume pentru anumite 
judeţe.  
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Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Educaţiei, Cercetǎrii, 

Tineretului şi Sportului 

 

Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

816. Anexa 3/25/02, Ministerul 

Educaţiei, Cercetǎrii, Tineretului 

şi Sportului, cap. 51, art. 02, alin. 

15 

 

 

 

 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “Grădiniţa Deleni”, 

comuna Deleni, cu suma de 

400.000lei. 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Educaţiei, Cercetǎrii, 

Tineretului şi Sportului 

 

Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

 

Nu există spaţii adecvate pentru 

desfăşurarea activităţilor 

didactice. 

 

 

 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este greşit formulat. 
Astfel, în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2010 nu sunt 
prevăzute sume pentru anumite 
judeţe.  

817. Anexa 3/25/02, Ministerul 

Educaţiei, Cercetǎrii, Tineretului 

şi Sportului, cap. 51, art. 01, alin. 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “Şcoala Deleni”, 

Nu există spaţii adecvate pentru 

desfăşurarea activităţilor 

didactice. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este greşit formulat. 
Astfel, în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2010 nu sunt 
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15 comuna Deleni, cu suma de 

400.000lei. 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Educaţiei, Cercetǎrii, 

Tineretului şi Sportului 

 

Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

 

 

 

prevăzute sume pentru anumite 
judeţe.  

818. Anexa 3/25/02, Ministerul 

Educaţiei, Cercetǎrii, Tineretului 

şi Sportului, cap. 51, art. 01, alin. 

15 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “Şcoala cu 4 săli 

de clasă”, comuna Dodeşti, cu suma 

de 600.000lei 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Educaţiei, Cercetǎrii, 

Tineretului şi Sportului 

 

Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

Nu există spaţii adecvate pentru 

desfăşurarea activităţilor 

didactice. 

 

 

 

 

 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este greşit formulat. 
Astfel, în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2010 nu sunt 
prevăzute sume pentru anumite 
judeţe.  
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819. Anexa 3/25/02, Ministerul 

Educaţiei, Cercetǎrii, Tineretului 

şi Sportului, cap. 51, art. 02, alin. 

15  

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “Grădiniţa cu 4 

grupe”, comuna Dodeşti, cu suma de 

1.200.000lei 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Educaţiei, Cercetǎrii, 

Tineretului şi Sportului 

 

Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

 

Nu există spaţii adecvate pentru 

desfăşurarea activităţilor 

didactice. 

 

 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este greşit formulat. 
Astfel, în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2010 nu sunt 
prevăzute sume pentru anumite 
judeţe.  

820. Anexa 3/25/02, Ministerul 

Educaţiei, Cercetǎrii, Tineretului 

şi Sportului, cap. 51, art. 01, alin. 

15 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “Reparaţie capitală 

la Şcoala Generală Murgeni”, orasul 

Murgeni, cu suma de 1.500.000lei 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Educaţiei, Cercetǎrii, 

Nu există spaţii adecvate pentru 

desfăşurarea activităţilor 

didactice. 

 

 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este greşit formulat. 
Astfel, în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2010 nu sunt 
prevăzute sume pentru anumite 
judeţe.  
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Tineretului şi Sportului 

 

Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

 

821. Anexa 3/25/02, Ministerul 

Educaţiei, Cercetǎrii, Tineretului 

şi Sportului, cap. 51, art. 01, alin. 

15 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul    

“ Şcoala Schieni”, orasul  Murgeni, 

cu suma de 1.500.000lei 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Educaţiei, Cercetǎrii, 

Tineretului şi Sportului 

 

Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

 

Nu există spaţii adecvate pentru 

desfăşurarea activităţilor 

didactice. 

 

 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este greşit formulat. 
Astfel, în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2010 nu sunt 
prevăzute sume pentru anumite 
judeţe.  

822. Anexa 3/25/02, Ministerul 

Educaţiei, Cercetǎrii, Tineretului 

şi Sportului, cap. 51, art. 01, alin. 

15 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “ Şcoala Sărăteni şi 

Raiu”, orasul  Murgeni, cu suma de 

Nu există spaţii adecvate pentru 

desfăşurarea activităţilor 

didactice. 

 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este greşit formulat. 
Astfel, în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2010 nu sunt 
prevăzute sume pentru anumite 
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3.000.000lei 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Educaţiei, Cercetǎrii, 

Tineretului şi Sportului 

 

 

Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

 

 judeţe.  

823. Anexa 3/25/02, Ministerul 

Educaţiei, Cercetǎrii, Tineretului 

şi Sportului 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “ Stadion 

Murgeni”, orasul Murgeni, cu suma 

de 500.000 lei 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Dezvoltǎrii Regionale 

şi Turismului - CNI 

 

Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

Nu există spaţii adecvate pentru 

desfăşurarea activităţilor sportive. 

 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este greşit formulat. 
Astfel, în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2010 nu sunt 
prevăzute sume pentru anumite 
judeţe.  
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824. Anexa 3/25/02, Ministerul 

Educaţiei, Cercetǎrii, Tineretului 

şi Sportului, cap. 51, art. 01, alin. 

15 

 

 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “ Reabilitare 

Şcoala cu cls. I-IV Roteni”, comuna 

Rafaila, cu suma de 526.000lei 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Dezvoltǎrii Regionale 

şi Turismului. 

 

Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

 

Nu există spaţii adecvate pentru 

desfăşurarea activităţilor 

didactice. 

 

 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este greşit formulat. 
Astfel, în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2010 nu sunt 
prevăzute sume pentru anumite 
judeţe.  

825. Anexa 3/25/02, Ministerul 

Educaţiei, Cercetǎrii, Tineretului 

şi Sportului,  cap. 51, art. 02, alin. 

15 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “ Construcţie 

Grădiniţa”, comuna Rafaila, cu suma 

de 870.000lei 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Educaţiei, Cercetǎrii, 

Nu există spaţii adecvate pentru 

desfăşurarea activităţilor 

didactice. 

 

 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este greşit formulat. 
Astfel, în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2010 nu sunt 
prevăzute sume pentru anumite 
judeţe.  
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Tineretului şi Sportului 

 

Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

 

826. Anexa 3/25/02, Ministerul 

Educaţiei, Cercetǎrii, Tineretului 

şi Sportului, cap. 51, art. 01, alin. 

15 

 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “ Reabilitare 

Şcoala de Arte şi meserii”, comuna 

Todireşti, cu suma de 418.587lei 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Educaţiei, Cercetǎrii, 

Tineretului şi Sportului 

 

Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

 

Nu există spaţii adecvate pentru 

desfăşurarea activităţilor 

didactice. 

 

 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este greşit formulat. 
Astfel, în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2010 nu sunt 
prevăzute sume pentru anumite 
judeţe.  

827. Anexa 3/25/02, Ministerul 

Educaţiei, Cercetǎrii, Tineretului 

şi Sportului 

 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “Demararea 

lucrării Campus Şcolar”, comuna 

Nu există spaţii adecvate pentru 

desfăşurarea activităţilor 

didactice. 

 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este greşit formulat. 
Astfel, în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2010 nu sunt 
prevăzute sume pentru anumite 
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Vetrişoaia, cu suma de 5.000.000lei 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Educaţiei, Cercetǎrii, 

Tineretului şi Sportului 

 

Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

 

 judeţe.  

828. Anexa 3/25/02, Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului, Capitol 5001, Titlul 
X, articol 22, Acţiuni cu caracter 
stiintific si social cultural 

Se aloca suma de 50 mii RON 
pentru evenimentele ocazionate de 
anul Anul international al 
biodiversitătii 2010 
ONU/UNESCO :  Biodiversitatea 
este viată, biodiversitatea este viata 
noastră.  
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 
 
 
 
 
Autori: 

Actiunile planificate sunt :  
 Realizarea unor studii de 

specialitate 
pentru extinderea 
suprafetei Rezervatiei 
Biosferei Muntii Rodnei, 
până la nivelul Parcului 
Natural cu aceeasi 
denumire; actualizarea 
documentatiei pentru 
Rezervatia Biosferei 
Muntii Retezat si 
realizarea, cu termen de 
depunere 1.02.2011 la 
Comitetul Patrimoniului 
Mondial, a Raportului 
privind starea de 
conservare a Rezervaţiei 
Biosferei Delta Dunării. 

 Organizarea conferintei 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. De altfel, repartizarea 
sumelor aprobate în buget pentru 
finanţarea unor acţiuni legale intră 
în sarcina ordonatorului principal 
de credite, după aprobarea legii 
bugetului.  
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Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
, Deputat PSD+PC Voicu Mădălin-
Ștefan, Senator PD-L Bașa Petru, 
Senator PNL Diaconu Mircea, 
Deputat UDMR Farkas Anna-Lili, 
Deputat PD-L Giurgiu Mircia, 
Deputat PD-L Axenie Carmen 
 

nationale cu participare 
internatională ” Educatia 
pentru dezvoltare durabilă 
în sprijinul păstrării 
biodiversitătii” 

 
 
 

829. Anexa 3/25/02, Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului, Capitol 5001, Titlul 
X, articol 22, Acţiuni cu caracter 
stiintific si social cultural 

Se aloca suma de 117 mii RON 
pentru evenimentele ocazionate de 
2010 Anul UNESCO al Apropierii 
intre Culturi. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
, Deputat PSD+PC Voicu Mădălin-
Ștefan, Senator PD-L Bașa Petru, 
Senator PNL Diaconu Mircea, 
Deputat UDMR Farkas Anna-Lili, 
Deputat PD-L Giurgiu Mircia, 
Deputat PD-L Axenie Carmen 

Actiunile planificate sunt :  
 Participarea CNR 

UNESCO la Festivalul 
Concurs International 
„Traditie si 
contemporaneitate”, 
aprilie 2010, Kremlin – 
Manej – Moscova, 
Federatia Rusă. 

 Atelierele Internaţionale 
de Creaţie ale CNR 
UNESCO, iulie-august 

 Crearea unui centru 
multicultural în Brandertal 
(Austria) - mediatecă, 
muzică, arte plastice, 
stiintă, cercetare si turism 
împreună cu Primăria 
Orasului Brand. 

 Acordarea patronajului 
UNESCO pentru proiectul 
pilot intitulat 
”(Multi)cultural Youth 
Week”, ce va fi 
implementat de catre 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. De altfel, repartizarea 
sumelor aprobate în buget pentru 
finanţarea unor acţiuni legale intră 
în sarcina ordonatorului principal 
de credite, după aprobarea legii 
bugetului.  
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 MCCPN in perioada 
noiembrie 2009 – 
noiembrie 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

830. 

Ministerul Educatiei 
Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Finalizarea lucrărilor de reabilitare a 
Şcolii de artă şi meserii 
Com Zamostea, jud Suceava – 
500mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 
 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

831. 

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Finalizarea lucrăriloe la campusul 
şcolar „Ion Nistor” 
Oraşul Vicovu de Sus, jud Suceava – 
3000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 
 

sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

832. 

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Finalizarea lucrărilor la Şcoala cu 12 
clase 
Com. Berchişeşti, jud. Suceava – 
1000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 
 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

833. 

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Modernizare Şcoala cu clasele I-IV  
Sat Corlata, com Berchişeşti, jud. 
Suceava – 1000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 
 

 
Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

834. 

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Modernizare Şcoala generală,  
Sat Berchişeşti, com  Berchişeşti – 
1200 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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 exerciţiului bugetar. 
835. 

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Modernizare Şcoala generală Forăşti 
şi Şcoala generală din satul Uideşti 
Com Forăşti, jud Suceava – 1500 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 
 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

836. 

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Modernizare Şcoala generală 
Sat Grămeşti, Com Grămeşti, Jud 
Suceava  - 2500 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 
 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

837. 

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Modernizare Şcoala generală 
Sat Bălineşti, Com Grămeşti, jud 
Suceava – 1500 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 
 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

838. Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / Finalizare lucrări Şcoala generală  Finalizare lucrare/ Modernizare/ Se propune respingerea, întrucât 
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titlul 71 /art.01 / al 01 Sat Romaneşti, com Grămeşti, jud 
Suceava – 1500 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 
 

Reabilitare 
 

sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

839. 

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Finalizarea lucrărilor de reabilitare a 
Şcolii generale  
sat Ilişeşti, com Ilişeşti, jud Suceava 
– 1000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 
 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

840. 

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Reabilitare Şcoală generală  
Sat Lisaura, Com Ipoteşti, jud 
Suceava – 600 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 
 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

841. Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Finalizarea lucrărilor de reabilitare a 
Şcolii generale  
Sat Baineţ, com Muşeniţa, jud. 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
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Suceava – 1500 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 
 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

842. 

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Finalizarea lucrărilor de reabilitare a 
Şcolii generale  
Sat Gemenea, cam Stulpicani, jud 
Suceava – 1000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 
 

 
Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

843. 

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Reabilitarea Şcolii Generale nr 2  
sat Vadu Moldovei – 1800 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 
 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

844. 
Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Reabilitarea Şcolii Arte şi Meserii  
Com. Vadu Moldovei, jud Suceava – 
1800 mii lei  
 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 
 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

845. 

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Finalizarea lucrărilor de reabilitare 
Grădiniţa cu program normal 
Com Dolheşti, jud Suceava – 1400 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 
 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

846. 

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Reabilitarea Şcolii Generale  
Com Rădăşeni, jud. Suceava – 800 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 
 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

847. 

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Finalizare lucrări sală de sport şcoala 
generală 
Oraşul Milişăuţi, jud Suceava – 500 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
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rezervă al Guvernului 
 
Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 
 

limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

848. 

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Reabilitare şcoală generală   
sat Corocăieşti, com Vereşti, jud 
Suceava – 2800 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 
 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

849. 

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Reabilitarea Şcolii Generale 
Sat Bursuceni, com Vereşti, jud 
Suceava – 1500 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 
 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

850. 

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Reabilitarea Şcolii Generale clasele 
I-IV  
Com. Gălăneşti, jud Suceava – 2500 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

 
Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 
 

sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

851. 

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Finalizarea lucrărilor de reabilitare a 
Şcolii Arte şi Meserii 
Com Hânţeşti, jud Suceava -1500 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 
 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

852. 

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Finalizarea lucrărilor de reabilitare a 
Şcolii generală nr 1  
com. Iaslovăţ, jud Suceava – 2500 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 
 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

853. 

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Reabilitarea  Şcolii Arte şi Meserii 
Com Fântânele, jud Suceava – 4000 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator PSD+PC 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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Gavril Mirza 
 

sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

854. 

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Reabilitarea a 4 Şcoli generale  
Com Panaci, jud Suceava – 5000 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 
 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

855. 

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Finalizarea lucrărilor de reabilitare a 
Şcolii generale nr. 1 „Iulian Vesper” 
Com Horodnic de Sus – 500 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 
 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

856. Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 

- Scoala cu clasele I-VIII 
Turluianu, com. Bereşti Tazlău, 
jud. Bacău Nr. 1 construcţie nouă – 
în continuare – valoare totală : 
1.400.000 lei 
 
Senator PSD ELENA MITREA
Deputat PSD IULIAN IANCU 
 

-lipsă de spaţiu (o parte a şcolii 
funcţionează în spaţiu închiriat şi 
sunt folosite toate încăperile 
disponibile- cancelarie, 
biblioteca, laborator AEI) cu 
populaţie şcolară în creştere. Au  
fost parcurse etapele de proiectare 
şi licitaţie a lucrărilor de 
construire. 
 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret capitolul 
şi titlul de la care ar urma să se 
suporte cheltuiala. De asemenea, 
nu este precizată sursa de finanţare. 
 

857. Ministerul Educaţiei, Cercetării, - Şcoala cu clasele I-VIII - lucrare în continuare. A fost Se propune respingerea, întrucât  
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Tineretului şi Sportului 
 

Enăcheşti, com. Bereşti Tazlău, 
jud. Bacău –utilităţi – încălzire 
centrală – valoare 200.000 lei. 
 
Senator PSD ELENA MITREA
Deputat PSD IULIAN IANCU 
 

parcursă etapa de proiectare şi 
achiziţionare parţială de 
materiale. 
 

amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret capitolul 
şi titlul de la care ar urma să se 
suporte cheltuiala. De asemenea, 
nu este precizată sursa de finanţare. 
 

858. Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 

- Şcoala de arte şi meserii Bereşti 
Tazlău, jud. Bacău – utilităţi- 
grupuri sanitare şi încălzire centrală 
– valoare 300.000 lei. 
 
Senator PSD ELENA MITREA
Deputat PSD IULIAN IANCU 
 

-lucrare în continuare. A fost 
parcursă etapa de proiectare şi 
construire parţială a clădirii 
grupurilor sanitare. 
 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret capitolul 
şi titlul de la care ar urma să se 
suporte cheltuiala. De asemenea, 
nu este precizată sursa de finanţare. 
 

859. Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 

- Şcoala cu clasele I-IV Boşoteni, 
com. Bereşti Tazlău, jud. Bacău – 
acoperiş; reabilitare termică; 
reparaţii interioare; grupuri sanitare 
– valoare 300.000 lei. 
 
Senator PSD ELENA MITREA
Deputat PSD IULIAN IANCU 
 

-Se impune reabilitarea şcolii în 
care funcţionează şi grădiniţa. 
 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret capitolul 
şi titlul de la care ar urma să se 
suporte cheltuiala. De asemenea, 
nu este precizată sursa de finanţare. 
 

860. Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 

- Şcoala cu clasele I-IV Româneşti, 
com. Bereşti Tazlău, jud. Bacău – 
acoperiş; grupuri sanitare. – valoare 
200.000 lei. 
 
Senator PSD ELENA MITREA
Deputat PSD IULIAN IANCU 
 

-Se impune reabilitarea şcolii în 
care funcţionează şi grădiniţa. 
 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret capitolul 
şi titlul de la care ar urma să se 
suporte cheltuiala. De asemenea, 
nu este precizată sursa de finanţare. 
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861. Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 

- Şcoala cu clasele I-IV Prisaca, 
com. Bereşti Tazlău, jud. Bacău – 
acoperiş; interioare; grupuri sanitare. 
– valoare 200.000 lei 
 
Senator PSD ELENA MITREA
Deputat PSD IULIAN IANCU 
 

- Se impune reabilitarea şcolii în 
care funcţionează şi grădiniţa 
 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se concret capitolul 
şi titlul de la care ar urma să se 
suporte cheltuiala. De asemenea, 
nu este precizată sursa de finanţare. 
 

862. Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25/02 

Finalizarea lucrării de reabilitare 
Şcoala Roşiori, jud. Bacău 
Valoare: 425 mii lei 
 
Sursa de finantare:Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii. 
 
Autor: Senator PSD, Elena Mitrea 
 

Aflata pe lista scolilor aflate intr-
o stare de degradare pronuntata, 
unitatea de invatamint trebuie 
urgent aliniata standardelor in 
domeniu si normelor de siguranta 
a constructiilor destinate 
procesului educativ.. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli din 
care ar  urma să fie finanţate 
lucrările de reabilitare a şcolii 
propuse.  
 
 

863. Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25/02 

Reabilitare termică Şcoala Dealu 
Morii, jud. Bacău  
Valoare: 200 mii lei 
 
Sursa de finantare:Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii. 
 
Autor: Senator PSD, Elena Mitrea 
 

Scoala are o vechime de peste 50 
ani si se impune cu precadere 
schimbarea timplariei. 
. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar  urma să fie finanţate 
lucrările  propuse.  
 
 

864. Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25/02 

Alocarea sumei de 15043 mii lei 
necesară finalizării lucrărilor de 
construcţie a Campusului Şcoala de 
Arte şi Meserii- Grup Şcolar Al. 
Vlahuţă, Podu Turcului, jud. Bacău 
 

Campusul scolarizeaza elevi 
din.toate localitatile limitrofe. 
Mentionez ca la minister exista 
depus un memoriu de finantare 
inca din 16-09-2009, ramas fara 
raspuns. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar  urma să fie finanţate 
lucrările  propuse.  
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Sursa de finantare:Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii. 
 
Autor: Senator PSD, Elena Mitrea 
 
 

  
 

865. Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25/02 

Reabilitare Şcoală S. Strat, Gioseni, 
jud. Bacău 
Valoare: 100 mii lei 
 
Sursa de finantare:Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii. 
 
Autor: Senator PSD, Elena Mitrea 
 

Pentru buna desfasurare a 
activitatii didactice a elevilor 
incadrati la aceasta unitate de 
invatamint este absolute necesara 
reabilitarea. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar  urma să fie finanţate 
lucrările  propuse.  
 
 

866. Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25/02 

Reabilitare Şcoală clasele I-VIII 
Palanca, jud. Bacău- schimbare 
acoperiş 
Valoare: 150 mii lei 
 
Sursa de finantare:Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii. 
 
Autor: Senator PSD, Elena Mitrea 
 

Acoperisul unitatii de invatamint 
este complet distrus, ceea ce 
determina imposibilitatea 
continuarii procesului instructiv-
educativ in scoala. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar  urma să fie finanţate 
lucrările  propuse.  
 
 

867. Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25/02 

Reabilitare Şcoala cu clasele I-IV 
Popoiu, Palanca, jud. Bacău 
Valoare: 150 mii lei 
 
Sursa de finantare:Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii. 
 

Unitatea scolara nu mai prezinta 
conditii de siguranta pentru buna 
desfasurare a procesului educativ 
si este necesara urgentarea 
reabilitarii acesteia. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar  urma să fie finanţate 
lucrările  propuse.  
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Autor: Senator PSD, Elena Mitrea 
 

 

868.  MINISTERUL EDUCAŢIEI, 
CERCETĂRII  TINERETULUI 
SI SPORTULUI    Anexa 3/25/02 
Cap.5001 
Grupa 20 
 Titlul II Bunuri şi alte Servicii 
Art.02  Reparaţii curente 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 astfel : 
 
 
- Şcoala cu clasele I – VIII nr. 1 

din comuna Poienile de sub 
Munte, jud. Maramureş – 
terminarea reabilitării şcolii, 
întărituri fundaţie, finisaje, scări, 
trotuare cu suma de 234 mii lei. 

 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
Guvernului. 
 
Deputat  Stefan Buciuta 
 
 
 
 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari pentru 
buna desfasurare a 
activitatilor din unitatea 
şcolară, avându-se în vedere  
că aceste lucrări sunt în 
derulare 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
după cum rezultă din amendament, 
se propune suplimentarea 
cheltuielilor cu bunurile şi 
serviciile prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului pentru 
finanţarea unor lucrări de 
reabilitare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar. 
Referitor la aceasta, este de 
precizat că finanţarea cheltuielilor 
cu bunurile şi serviciile aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se asigură din 
bugele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale pe a căror 
rază acestea funcţionează. De 
asemenea, lucrările de reabilitare 
reprezintă lucrări de natura 
investiţiilor şi nu de natura 
bunurilor şi serviciilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
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bugetar. 
 

869.   
MINISTERUL EDUCAŢIEI, 
CERCETĂRII  TINERETULUI 
SI SPORTULUI    Anexa 3/25/02 
Cap.5001 
Grupa 20 
 Titlul II Bunuri şi alte Servicii 
Art.02  Reparaţii curente 

 
Şcoala cu clasele I – VIII nr. 2  din 
comuna Poienile de sub Munte, jud. 
Maramureş – terminarea reabilitării 
şcolii, întărituri fundaţie, finisaje, 
scări, trotuare cu suma de 135 mii 
lei. 
 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
Guvernului. 
 
Deputat  Stefan Buciuta 

 
Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari pentru 
buna desfasurare a 
activitatilor din unitatea 
şcolară, avându-se în vedere  
că aceste lucrări sunt în 
derulare 
 
 

 

Se propune respingerea, întrucât 
după cum rezultă din amendament, 
se propune suplimentarea 
cheltuielilor cu bunurile şi 
serviciile prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului pentru 
finanţarea unor lucrări de 
reabilitare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar. 
Referitor la aceasta, este de 
precizat că finanţarea cheltuielilor 
cu bunurile şi serviciile aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se asigură din 
bugele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale pe a căror 
rază acestea funcţionează. De 
asemenea, lucrările de reabilitare 
reprezintă lucrări de natura 
investiţiilor şi nu de natura 
bunurilor şi serviciilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
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bugetar. 
 

870.  MINISTERUL EDUCAŢIEI, 
CERCETĂRII  TINERETULUI 
SI SPORTULUI    Anexa 3/25/02 
Cap.5001 
Grupa 20 
 Titlul II Bunuri şi alte Servicii 
Art.02  Reparaţii curente 

Şcoala cu clasele I – VIII nr. 4 din 
comuna Poienile de sub Munte, jud. 
Maramureş – terminarea reabilitării 
şcolii, executării încălzirii centrale şi 
a grupului sanitar cu suma de 730 
mii lei. 
 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
Guvernului. 
 
Deputat  Stefan Buciuta 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari pentru 
buna desfasurare a 
activitatilor din unitatea 
şcolară, avându-se în vedere  
că aceste lucrări sunt în 
derulare 
 
 

 

Se propune respingerea, întrucât 
după cum rezultă din amendament, 
se propune suplimentarea 
cheltuielilor cu bunurile şi 
serviciile prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului pentru 
finanţarea unor lucrări de 
reabilitare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar. 
Referitor la aceasta, este de 
precizat că finanţarea cheltuielilor 
cu bunurile şi serviciile aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se asigură din 
bugele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale pe a căror 
rază acestea funcţionează. De 
asemenea, lucrările de reabilitare 
reprezintă lucrări de natura 
investiţiilor şi nu de natura 
bunurilor şi serviciilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
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bugetar. 
 

871.  MINISTERUL EDUCAŢIEI, 
CERCETĂRII  TINERETULUI 
SI SPORTULUI    Anexa 3/25/02 
Cap.5001 
Grupa 20 
 Titlul II Bunuri şi alte Servicii 
Art.02  Reparaţii curente 

 
 
Liceul Ucrainean “Taras Sevcenco” 
din mun.Sighetul Marmaţiei, 
jud.Maramureş – pentru lucrări de 
consolidare  şi amenajare exterioară 
cu suma de  1.600 mii lei. 
 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
Guvernului. 
 
Deputat  Stefan Buciuta 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari pentru 
buna desfasurare a 
activitatilor din unitatea 
şcolară, avându-se în vedere  
că aceste lucrări sunt în 
derulare 
 
 

. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
după cum rezultă din amendament, 
se propune suplimentarea 
cheltuielilor cu bunurile şi 
serviciile prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului pentru 
finanţarea unor lucrări de 
consolidare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar. 
Referitor la aceasta, este de 
precizat că finanţarea cheltuielilor 
cu bunurile şi serviciile aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se asigură din 
bugele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale pe a căror 
rază acestea funcţionează. De 
asemenea, lucrările de consolidare 
reprezintă lucrări de natura 
investiţiilor şi nu de natura 
bunurilor şi serviciilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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bugetar. 
 

872. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 13185 
mii lei, pentru lucrari de 
investi�ii si reabilitare a Grupul 
�colar Industrial Petrol Moreni. 
 
Bugetul STS sau Bugetul 
Administraţiei Prezitenţiale sau 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
.... Bugetul SRI 
 
 
Autor: 
Deputat Aura Vasile
Senator Ecaterina Andronescu 
Grupurile Parlamentare Senat 
si Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC  

 Se propune respingerea, întrucât 
sursele de finanţare propuse nu pot 
fi avute în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale şi al Administraţiei 
Prezidenţiale au fost dimensionate 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice ale acestora. . În ceea ce 
priveşte Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, 
acesta nu poate fi avut în vedere ca 
sursă de finanţare deoarece este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

873. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 14526 
mii lei, pentru lucrari de 
reabilitare, Liceul Industrial 
,,I.L.Caragiale'' Moreni.  
 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
 
Autor:  

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 408 -

 
 
 
 

Deputat  Victor  Cristea
Deputat  Damian  Florea
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC,   

874. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii 
lei, pentru lucrari de investi�ii, 
Grădini�ă sat Racovi�ă, mun. 
Buc�ani.  
 
Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
 
Autor:  
Grupurile Parlamentare Senat 
si Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC,  
Deputat  Sorin  Ioan  Roman
Deputat Anghel Stanciu 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionate astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice ale 
acestuia.   
 

875. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
400    lei, pentru  lucrari de  investiții, 
Grădiniță  cartier  Tuicani,  mun. 
Moreni. 
 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
 
Autor: 
Deputat Gust Florentin 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Senator  Titus  Corlatean
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC, 

876. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
400    lei,  pentru  lucrari  de 
investiții,Grădiniță  cartier  Schela 
Mare, mun. Moreni. 
 
Bugetul STS 
 
Autor:  
Deputat  Aura  Vasile
Senator  Ecaterina  Andronescu
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC, 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia.   
 

877. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
100  lei, pentru lucrari de reabilitare, 
Școală  parc, com. Bucșani. 
 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
 
Autor:  
Deputat  Aura  Vasile
Senator  Ecaterina  Andronescu
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC, 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
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crt. 
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878. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
900  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
investiții, Școala  gen.  Cls  I‐VIII,  sat 
Cazaci, com. Nucet 
 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
 
Autor:  
Deputat  Sorin  Ioan  Roman
Deputat  Anghel  Stanciu
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC, 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

879. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
762  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare și modernizare, Școala cls 
I‐VIII,  sat  Gura  Vulcanei,  com. 
Vulcana‐Pandele 
 
Bugetul STS 
 
Autor:  
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC, 
Deputat  Sorin  Ioan  Roman
Deputat Anghel Stanciu 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia.   
 

880. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 



 
 
Nr. 
crt. 
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Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
802  mii  lei,  pentru  Construire 
bibliotecă,  Școala cls  I‐VIII, sat Gura 
Vulcanei, com. Vulcana‐Pandele 
 
Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
 
Autor: 
Senator Ioan Mang 
Deputat  Sorin  Cristian  Dumitrescu
Deputat  Doina  Burcau
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC, 

fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

881. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
1355  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
extindere,  Școala  cls.I‐IV  sat 
Urziceanca, com. Ciocănești 
 
Bugetul SRI 
 
Autor: 
Senator Ioan Mang 
Deputat  Sorin  Cristian  Dumitrescu
Deputat  Doina  Burcau
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC, 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

882. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
529  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
investitii,  Grădiniță  cu  2  grupe,  sat 
Urziceanca, com. Ciocănești 
 
Bugetul STS 
 
Autor: 
Deputat  Sorin  Ioan  Roman
Deputat  Anghel  Stanciu
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC, 

fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia.   
 

883. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
549  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
investitii,  Grădinița  nr.6,  cartier 
Schela Mare, mun. Moreni 
 
Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
 
Autor: 
Deputat  Aura  Vasile
Deputat  Victor  Cristea
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC, 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

884. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
400  mii  lei,  pentru  lucrari  de 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

investitii,  Grădinița  nr.6,  cartier 
Schela Mare, mun. Moreni 
 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
 
Autor: 
Deputat  Aura  Vasile
Senator  Ecaterina  Andronescu
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta 
 PSD+PC, 

bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

885. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
122  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
investitii,  Școala  cls.  I‐VIII,  sat 
Cojanu, com. Mogoșani 
 
Bugetul SRI 
 
Autor: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC, 
Deputat  Sorin  Cristian  Dumitrescu
Deputat Doina Burcau 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

886. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
10396  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  Grup  Școlar  Agricol  sat 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
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investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Voinești, com. Voinești: 
 
Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC, 
Senator  Mircea  Geoana
Senator Cristian Diaconescu 
 

normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

887. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
10396  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  Școala  cls.  I‐VIII,  sat 
Bădeni, com. Runcu 
 
Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC, 
Deputat  Aura  Vasile
Senator Ecaterina Andronescu 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

888. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
10396  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare, Școala cls. I‐VIII Nr.1  

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
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investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

sat Lungulețu, com. Lungulețu 
 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC, 
Deputat Aura Vasile 
Senator Ecaterina Andronescu 
 

limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

889. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
10396  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare, Școala cls. I‐VIII Nr.2 
sat Lungulețu, com. Lungulețu 
 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Aura Vasile 
Senator Ecaterina Andronescu 
Deputat Anghel Stanciu 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

890. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
10396  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare Grădinița  sat  Lucieni, 
com. Lucieni 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
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Bugetul SRI 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat  Sorin  Cristian  Dumitrescu
Deputat Doina Burcau 

acestuia.   
 

891. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
10396  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  Școala  cls.  I‐VIII  sat 
Cojocaru, com. Mogoșani 
 
Bugetul STS sau Bugetul 
Administraţiei Prezitenţiale sau 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
.... Bugetul SRI 
 
Deputat  Sorin  Cristian  Dumitrescu
Deputat  Doina  Burcau
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursele de finanţare propuse nu pot 
fi avute în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale şi al Administraţiei 
Prezidenţiale au fost dimensionate 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice ale acestora. . În ceea ce 
priveşte Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, 
acesta nu poate fi avut în vedere ca 
sursă de finanţare deoarece este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

892. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
10396  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare, Școala sat Pătroaia‐Vale, 
com. Crângurile 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
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Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
 
Deputat  Vasile  Gliga
Deputat  Gust  Florentin
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 

acestuia.   
 

893. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
10396  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  Școala  cls.  I‐VIII  sat 
Voinești, com. Voinești 
 
Bugetul STS 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Aura Vasile 
Senator Ecaterina Andronescu 
 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia.   
 

894. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
10396  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  Școala  cls.  I‐VIII  sat 
Văleni‐Dâmbovița,  com.  Văleni‐
Dâmbovița 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   



 
 
Nr. 
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Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale  
 
Autori: 
 Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat  Sorin  Cristian  Dumitrescu
Deputat Doina Burcau 

 

895. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
10396  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  Școala  cls.  I‐VIII  sat 
Fântânele,com. Cojasca 
 
Bugetul STS 
 
Deputat Aura Vasile 
Senator  Ecaterina  Andronescu
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 

Bugetul STS  Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia.   
 

896. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
10396  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  Grădinița  sat 
Fântânele,com. Cojasca 
 
Bugetul Administraţiei 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
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- 419 -

Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Prezitenţiale 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat  Damian  Florea
Deputat  Vasile  Gliga
Deputat Gust Florentin 

897. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
10396  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare, Grădinița sat Vizurești, 
 com. Ciocănești 
 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Aura Vasile 
Senator Ecaterina Andronescu 
Deputat Anghel Stanciu 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

898. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
10396  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  Grădinița  sat 
Fântânele,com. Cojasca 
 
Bugetul STS 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia.   
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Deputat  Sorin  Cristian  Dumitrescu
Deputat  Doina  Burcau
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 

899. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
10396  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  Grădinița  sat Mătăsaru, 
com. Mătăsaru 
 
Bugetul SRI 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Gust Florentin 
Senator Mircea Geoana 
Deputat Doina Burcau 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

900. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
10396  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  Școala  cls.  I‐VIII  sat 
Cornești, com. Cornești 
 
Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
 
Autori: 

Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
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Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat  Sorin  Cristian  Dumitrescu
Deputat  Doina  Burcau
 

901. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
10396  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  Grădinița  sat  Viforâta, 
com. Aninoasa 
 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Senator  Cristian  Diaconescu
Senator Titus Corlatean 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

902. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
10396  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  Școala  cls.  I‐VIII  sat 
Cazaci, com. Nucet 
 
Bugetul STS 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia.   
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Deputat Aura Vasile 
Senator Ecaterina Andronescu 
 

903. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
10396  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare, Școala cls.  I‐VIII sat Teiș, 
com. Șontânga 
 
Bugetul SRI 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat  Doina  Burcau
Deputat Aura Vasile 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

904. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
10396  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  Grădinița  Nr.1sat 
Doicești, com. Doicești 
 
Bugetul STS 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat  Damian  Florea
Deputat Vasile Gliga 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia.   
 



 
 
Nr. 
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905. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
10396  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  Grădinița  Nr.2sat 
Doicești, com. Doicești 
 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Aura Vasile 
Senator Ecaterina Andronescu 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii revine 
ordonatorului principal de credite, 
potrivit legii . 
  
 

906. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
10396  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare, Grădinița sat Buciumeni, 
com. Buciumeni 
 
Bugetul STS 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Senator  Doina  Silistru
Senator Ioan Mang 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia.  De altfel, 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii revine 
ordonatorului principal de credite, 
potrivit legii 
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907. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
10396  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  Grădinița  Nr.1sat 
Ghirdoveni, com. I.L. Caragiale 
 
Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Senator Mircea Geoana 
Deputat Sorin Ioan Roman 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

908. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
760  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
investitii,  Grădinița  cu  Program 
Normal,  sat  Dobrun,  comuna 
Dobrun 
 
Bugetul STS 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Cornel Resmerita
Deputat Sorin Ioan Roman
Deputat Anghel Stanciu 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia.  De altfel, 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii revine 
ordonatorului principal de credite, 
potrivit legii 
 



 
 
Nr. 
crt. 
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909. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
350  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reparatii  ,  Școala  generală  cu  cls.  I‐
VIII, sat Brăneț, com. Bârza 
 
Bugetul STS 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Victor Cristea
Deputat Damian Florea 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia.  De altfel, 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii revine 
ordonatorului principal de credite, 
potrivit legii 
 

910. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
172 mii  lei, pentru mobilier  ,  Liceul 
Teoretic  ,,Mihai  Viteazul''  mun. 
Caracal 
 
Bugetul SRI 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Aura Vasile 
Senator Ecaterina Andronescu 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

911. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 



 
 
Nr. 
crt. 
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Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
596  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
investitii,  Grădinița  cu  3  grupe, 
comuna Șerbănești 
 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Sorin Cristian Dumitrescu
Deputat Doina Burcau 

fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
  
 

912. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
100  de  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
investitii, Grădinița  sat Mierlești  de 
Sus, com. Perieți 
 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Victor Cristea
Deputat Damian Florea 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
  
 

913. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
760  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
investitii, Grădinița PN satul Dobrun, 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
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investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

com. Dobrun 
 
Bugetul STS 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Aura Vasile 
Senator Ecaterina Andronescu 
 

astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

914. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
100  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
investitii, Școala cls. I‐IV sat 
Roșienii Mari, com. Dobrun 
 
Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Cornel Resmerita
Deputat Sorin Ioan Roman 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

915. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
350  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
investitii, Școala cls. I‐VIII sat 
Brăneț, com. Bârza 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
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Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Sorin Ioan Roman
Deputat Anghel Stanciu 

acestuia.   
 

916. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
100  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
investitii, Grădinița  PN  satul Ulmet, 
com. Dobrun 
 
Bugetul STS 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Senator Doina Silistru
Deputat Victor Cristea 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

917. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
3000  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
investitii,  Şcoala  cls.  I‐VIII  sat 
Morunglav, com. Morunglav 
 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
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01 Constructii 
 
 
 
 

Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Aura Vasile 
Senator Ecaterina Andronescu 
 

  
 

918. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
148  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
investitii, Şcoala Generală nr.4 
oraş Corabia 
 
Bugetul SRI 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Senator Doina Silistru
Deputat Cornel Resmerita 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

919. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 200 de 
mii lei, pentru lucrari de 
reabilitare, �coala Generală 
cls. I-VIII sat Cuci, com. Cuci. 
 
Bugetul STS 
 
Autor: 
Grupurile Parlamentare Senat 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
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si Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Deputat Aura Vasile
Senator Ecaterina Andronescu 
 

920. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 147 de 
mii lei, pentru utilitati, �coala 
Generală cls. I-IV sat Tăureni, 
com. Tăureni  
 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
 
Autor:  Grupurile  Parlamentare 
Senat si Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Deputat  Victor  Cristea
Deputat Damian Florea,    

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
  
 

921. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 600 de 
mii lei, pentru lucrari de 
investi�ii, Grădini�a cu 2 
grupe, sat Rediu, com. Bîra 
 
Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
 
Autor:  
Grupurile Parlamentare Senat 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
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- 431 -

 
 

si Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC,  
Deputat  Sorin  Ioan  Roman
Deputat Anghel Stanciu 

922. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
60  de  mii    lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  Școala  generală,  sat 
Rediu, com. Bîra 
 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
 
Autor: 
Deputat Gust Florentin 
Senator  Titus  Corlatean
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC, 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
  
 

923. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
264  lei, pentru lucrari de reabilitare, 
SAM, sat Bodești, com. Bodești. 
 
Bugetul STS 
 
Autor:  
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC, 
Deputat  Aura  Vasile
Senator  Ecaterina  Andronescu

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
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924. Ministerul  Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
40  de  mii    lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare, Școala  generală,  sat 
Boghicea, com. Boghicea 
 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
 
Autor:  
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC, 
Deputat  Aura  Vasile
Senator  Ecaterina  Andronescu
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
  
 

925. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
30  de  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare, Școala  generală,  sat 
Slobozia, com. Boghicea 
 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
 
Autor:  
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC, 
Deputat  Sorin  Ioan  Roman
Deputat  Anghel  Stanciu
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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926. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
100    de  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  SAM,  sat  Bozieni,  com. 
Bozieni 
 
Bugetul STS 
 
Autor:  
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC, 
Deputat  Sorin  Ioan  Roman
Deputat Anghel Stanciu 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

927. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
80  de  mii  lei,  pentru  asigurare  de 
utilitati,  Școala  generală,  sat  Iucșa, 
com. Bozieni 
 
Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
 
Autor: 
Senator Ioan Mang 
Deputat  Sorin  Cristian  Dumitrescu
Deputat  Doina  Burcau
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC, 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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928. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
350  de  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare, 3 Școli com. Ceahlău 
 
Bugetul SRI 
 
Autor: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC, 
Senator Ioan Mang 
Deputat  Sorin  Cristian  Dumitrescu
Deputat  Doina  Burcau
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

929. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
150  de  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reablitare, Școala  generală,  sat 
Gâdinți, com. Gâdinții 
 
Bugetul STS 
 
Autor: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC, 
Deputat  Sorin  Ioan  Roman
Deputat  Anghel  Stanciu
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

930. Ministerul  Educaţiei, Suplimentarea          bugetului   Se propune respingerea, întrucât 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
150  de  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare, Grădinița,  sat  Hangu, 
com. Hangu 
 
Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
 
Autor: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC, 
Deputat  Aura  Vasile
Deputat  Victor  Cristea
 

sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

931. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
100  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  Școala  generală,  sat 
Buhalnița, com. Hangu 
 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
 
Autor: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta 
 PSD+PC, 
Deputat  Aura  Vasile
Senator  Ecaterina  Andronescu
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
  
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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932. Ministerul  Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
60  de  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
investitii,  Școala  generală,  sat 
Chirițeni, com. Hangu 
 
Bugetul SRI 
 
Autor: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC, 
Deputat  Sorin  Cristian  Dumitrescu
Deputat Doina Burcau 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

933. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
50  de  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare, Școala  generală,  sat 
Hoisești, com. Mărgineni, 
 
Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC, 
Senator  Mircea  Geoana
Senator Cristian Diaconescu 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 



 
 
Nr. 
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934. Ministerul  Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
182  de  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare, Școala  generală,  sat 
Rădeni, com. Păstrăveni 
 
Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC, 
Deputat  Aura  Vasile
Senator Ecaterina Andronescu 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

935. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
1151  demii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  Grădiniță  sat  Săbăoani, 
com. Săbăoani 
 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC, 
Deputat Aura Vasile 
Senator Ecaterina Andronescu 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
  
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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936. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
143  de  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  Liceul  ,,Vasile 
Alecsandri''  sat  Săbăoani,  com. 
Săbăoani 
 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Aura Vasile 
Senator Ecaterina Andronescu 
Deputat Anghel Stanciu 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
  
 

937. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
700  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare, Grădiniță  sat  Săvinești, 
com. Săvinești 
 
Bugetul SRI 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat  Sorin  Cristian  Dumitrescu
Deputat Doina Burcau 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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938. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
300  de  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  Școala  generală,  sat 
Brateș, com. Tarcău. 
 
Bugetul STS sau Bugetul 
Administraţiei Prezitenţiale sau 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
.... Bugetul SRI 
 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC, 
Deputat  Sorin  Cristian  Dumitrescu
Deputat  Doina  Burcau
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursele de finanţare propuse nu pot 
fi avute în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale şi al Administraţiei 
Prezidenţiale au fost dimensionate 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice ale acestora. . În ceea ce 
priveşte Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, 
acesta nu poate fi avut în vedere ca 
sursă de finanţare deoarece este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

939. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
85  de  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  Școala  generală,  sat 
Timișești, com. Timișești 
 
Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat  Vasile  Gliga
Deputat  Gust  Florentin

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 



 
 
Nr. 
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940. Ministerul  Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
576  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  Școala  generală  nr.2 
,,Miron  Costin''  sat  Trifești,  com. 
Trifești 
 
Bugetul STS 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Aura Vasile 
Senator Ecaterina Andronescu 
 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

941. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
300  de  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  Grădiniță  sat  Tupilați, 
com. Tupilați 
 
Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale  
 
Autori: 
 Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
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 Deputat  Sorin  Cristian  Dumitrescu
Deputat Doina Burcau 

942. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
35    de  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  Școală  generală  sat 
Tupilați, com. Tupilați 
 
Bugetul STS 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Aura Vasile 
Senator  Ecaterina  Andronescu
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

943. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
50  de  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  Școală  generală  sat 
Totoiești, com. Tupilați 
 
Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat  Damian  Florea

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
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Deputat  Vasile  Gliga
Deputat Gust Florentin 

944. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
1200  demii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare, Grădiniță sat Chilii, com. 
Valea Ursului 
 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Aura Vasile 
Senator Ecaterina Andronescu 
Deputat Anghel Stanciu 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
  
 

945. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
140  de  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare  si  modernizare,  Școală 
generală sat Moreni, com. Văleni 
 
Bugetul STS 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat  Sorin  Cristian  Dumitrescu
Deputat  Doina  Burcau

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
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946. Ministerul  Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
300  de  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  Seminar  Teologic  sat 
Mânăstirea  Neamț,  com.  Vânători‐
Neamț 
 
Bugetul SRI 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Gust Florentin 
Senator Mircea Geoana 
Deputat Doina Burcau 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

947. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
250  de  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  S.A.M.  sat  Vânători‐
Neamț, com. Vânători‐Neamț 
 
Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat  Sorin  Cristian  Dumitrescu

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
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Deputat  Doina  Burcau
 

948. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
2100  de  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare, Școala cls. I‐VIII nr.1, loc. 
Ceahlău 
 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Senator  Cristian  Diaconescu
Senator Titus Corlatean 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
  
 

949. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
1700  de  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  Campus  SAM  sat 
Vânători‐Neamț,  com.  Vânători‐
Neamț 
 
Bugetul STS 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Aura Vasile 
Senator Ecaterina Andronescu 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
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950. Ministerul  Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
37  de  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  Școala  cls.  I‐VIII  "Vasile 
Conta"  sat  Ghindăoani,  com. 
Ghindăoani 
 
 
Bugetul SRI  
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat  Doina  Burcau
Deputat Aura Vasile 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

951. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
53  de  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare, Școala de Arte și Meserii 
sat Borlești,  
com. Borlești 
 
Bugetul STS 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat  Damian  Florea

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputat Vasile Gliga 
952. Ministerul  Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
141 de mii lei, pentru utilitati, Școala 
de Arte  și Meserii sat Oniceni, com. 
Oniceni 
 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Aura Vasile 
Senator Ecaterina Andronescu 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
  
 

953. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
215 de mii lei, pentru utilitati, Școala 
cls. I‐VIII sat Solca, com. Oniceni. 
 
Bugetul STS 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Senator  Doina  Silistru
Senator Ioan Mang 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

954. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
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Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
50  de  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare, Școala de Arte și Meserii 
sat Borlești,  
com. Borlești 
 
Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Senator Mircea Geoana 
Deputat Sorin Ioan Roman 
 

fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

955. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
30 de mii  lei, pentru utilitati, Școala 
de Arte și Meserii sat Borlești,  
com. Borlești 
 
Bugetul STS 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Cornel Resmerita
Deputat Sorin Ioan Roman
Deputat Anghel Stanciu 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

956. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
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Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
50  de  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare, Școala de Arte și Meserii 
sat Pâncești,  
com. Pâncești 
 
Bugetul STS 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Victor Cristea
Deputat Damian Florea 

fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

957. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
50  de  mii  lei,  pentru Obiectiv  de 
investiții,  Școala  cls.  I‐VIII  Nr.2  sat 
Săvinești,  com.  Săvinești  pt. 
Grădinița  sat  Săvinești,  com. 
Săvinești 
 
Bugetul SRI 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Aura Vasile 
Senator Ecaterina Andronescu 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

958. Ministerul  Educaţiei, Suplimentarea          bugetului   Se propune respingerea, întrucât 
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Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
42  de  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  Școala  cls.  I‐VIII    sat 
Timișești, com. Timișești 
 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Sorin Cristian Dumitrescu
Deputat Doina Burcau 

sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
  
 

959. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
50  de  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  Școala  cls.  I‐VIII    com. 
Tarcău pt. Școala cls. I‐IV sat Brateș, 
com. Tarcău 
 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Victor Cristea
Deputat Damian Florea 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
  
 

960. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
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25  de  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  Școala  cls.  I‐VIII    com. 
Mărgineni  pt.  Școala  cls.  I‐IV  sat 
Hoisești, com. Mărgineni 
 
Bugetul STS 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Aura Vasile 
Senator Ecaterina Andronescu 
 

Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

961. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
17  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  Școala  cls.  I‐VIII    com. 
Mărgineni sat Tupilați, com. Tupilați 
 
Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Cornel Resmerita
Deputat Sorin Ioan Roman 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

962. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
25  mii  lei,  pentru  lucrari  de 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
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reabilitare,  Școala  cls.  I‐VIII    com. 
Tupilați  pt.  Școala  cls.  I‐IV  sat 
Totoiești, com. Tupilați 
 
Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Sorin Ioan Roman
Deputat Anghel Stanciu 

astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

963. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
50  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  Școala  cls.  I‐VIII    com. 
Hangu  pt.  Școala  cls.  I‐VIII  sat 
Buhalnița, com. Hangu 
 
Bugetul STS 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Senator Doina Silistru
Deputat Victor Cristea 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

964. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
75  de  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
investitii,  Școala  de  Arte  și Meserii 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

com  Valea Ursului  pt.  Școala  cls.  I‐
VIII sat Chilii, com.Valea Ursului 
 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Aura Vasile 
Senator Ecaterina Andronescu 
 

bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
  
 

965. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
425   mii  lei, pentru  lucrari, Campus 
Școlar‐ 
Școala cu 24 săli de clasă 
sat Vânători‐Neamț,  
com. Vânători‐Neamț 
 
Bugetul SRI 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Senator Doina Silistru
Deputat Cornel Resmerita 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

966. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 160 de 
mii lei, pentru lucrari, 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

 
Bugetul STS 
 
Autor: 
Grupurile Parlamentare Senat 
si Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Deputat Aura Vasile
Senator Ecaterina Andronescu 
 

astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

967. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 147 de 
mii lei, pentru utilitati, �coala 
Generală cls. I-IV sat Tăureni, 
com. Tăureni  
 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
 
Autor:  Grupurile  Parlamentare 
Senat si Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Deputat  Victor  Cristea
Deputat Damian Florea,    

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
  
 

968. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 2121 de 
mii lei, pentru lucrari de 
extindere, reabilitare, 
dotare, �coala cls. I-VIII 
Nr.1sat Ceahlău,  com. 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   



 
 
Nr. 
crt. 
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Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Ceahlău 
 
Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
 
Autor:  
Grupurile Parlamentare Senat 
si Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC,  
Deputat  Sorin  Ioan  Roman
Deputat Anghel Stanciu 

 

969. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
29  de  mii  lei,  pentru Obiectiv  de 
reabilitare,  Școala  cls.  I‐VIII  sat 
Boghicea, com. Boghicea 
 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Aura Vasile 
Senator Ecaterina Andronescu 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
  
 

970. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
25  de  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
utilitati, Școala de Arte și Meserii sat 
Bâra, com. Bâra. 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

 
Bugetul STS 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Sorin Cristian Dumitrescu
Deputat Doina Burcau 

în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

971. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
649  de  mii  lei,  pentru  lucrari, 
Campus Școlar‐ 
cămin internat  
sat Vânători‐Neamț,  
com. Vânători‐Neamț 
 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Victor Cristea
Deputat Damian Florea 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
  
 

972. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
458  de  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare, Campus Școlar‐ 
garsoniere profesori 
sat Vânători‐Neamț,  

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 



 
 
Nr. 
crt. 
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Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

com. Vânători‐Neamț 
 
Bugetul STS 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Aura Vasile 
Senator Ecaterina Andronescu 
 

specifice acestuia. 
 

973. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de 
natura investitii 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
515 de mii lei, Obiectiv de investiții , 
Grădinița nr.7, Corp B 
 
Bugetul STS 
 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC, 
Deputat  Sorin  Cristian  Dumitrescu
Deputat Doina Burcau 
+ GRUPUL PARLAMENTAR PSD 
- PC
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

974. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de 
natura investitii 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
2809  de  mii  lei,  pentru  investitii, 
Grădinița nr.12 
 
Bugetul Administraţiei 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 457 -

 Prezitenţiale 
 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat  Vasile  Gliga
Deputat Gust Florentin 
+ GRUPUL PARLAMENTAR PSD 
- PC
 

acestuia.   
 

975. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de 
natura investitii 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
2885  mii  lei,  pentru  investitii, 
Grădinița nr.113 
 
Bugetul STS 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Aura Vasile 
Senator Ecaterina Andronescu 
 
+ GRUPUL PARLAMENTAR PSD 
- PC 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

976. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
1279  de  mii  lei,  pentru  investitii, 
Grădinița nr.135 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 458 -

natura investitii 
 

 
Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale  
 
Autori: 
 Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat  Sorin  Cristian  Dumitrescu
Deputat Doina Burcau 
+ GRUPUL PARLAMENTAR PSD 
- PC 

normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

977. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de 
natura investitii 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
3542    de  mii  lei,  pentru  investitii, 
Grădinița nr.137 
 
Bugetul STS 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Aura Vasile 
Senator Ecaterina Andronescu 
+ GRUPUL PARLAMENTAR PSD 
- PC
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

978. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
2504  de  mii  lei,  pentru  investitii, 
Grădinița nr.138 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 459 -

e. alte cheltuieli de 
natura investitii 
 

 
Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat  Damian  Florea
Deputat  Vasile  Gliga
Deputat Gust Florentin 
+ GRUPUL PARLAMENTAR PSD 
- PC 

permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

979. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de 
natura investitii 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
2604  de  mii  lei,  pentru  investitii, 
Grădinița nr.201 
 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Aura Vasile 
Senator Ecaterina Andronescu 
Deputat Anghel Stanciu 
+ GRUPUL PARLAMENTAR PSD 
- PC 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
  
 

980. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
4101  de  mii  lei,  pentru  investitii, 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de 
natura investitii 
 

Grădinița nr.234. 
 
Bugetul STS 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat  Sorin  Cristian  Dumitrescu
Deputat Doina Burcau 
+ GRUPUL PARLAMENTAR PSD 
- PC
 

Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

981. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de 
natura investitii 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
5441  de  mii  lei,  pentru  investitii, 
Grădinița nr.236 
 
Bugetul SRI 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Gust Florentin 
Senator Mircea Geoana 
Deputat Doina Burcau 
+ GRUPUL PARLAMENTAR PSD 
- PC 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

982. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
313  de  mii  lei,  pentru  investitii, 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 



 
 
Nr. 
crt. 
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- 461 -

Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de 
natura investitii 
 

Grădinița nr.7. 
 
Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat  Sorin  Cristian  Dumitrescu
Deputat Doina Burcau 
+ GRUPUL PARLAMENTAR PSD 
- PC
 

astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

983. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de 
natura investitii 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
324  de  mii  lei,  pentru  investitii, 
Grădinița nr.16 
 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Senator  Cristian  Diaconescu
Senator Titus Corlatean 
+ GRUPUL PARLAMENTAR PSD 
- PC 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
  
 

984. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
461  de  mii  lei,  pentru  investitii, 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
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Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de 
natura investitii 
 

Grădinița nr.23 
 
Bugetul STS 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Aura Vasile 
Senator Ecaterina Andronescu 
+ GRUPUL PARLAMENTAR PSD 
- PC 
 

Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

985. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de 
natura investitii 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
503  de  mii  lei,  pentru  investitii, 
Grădinița nr.188 
 
Bugetul SRI 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Aura Vasile 
Senator Ecaterina Andronescu 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

986. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
504  de  mii  lei,  pentru  investitii, 
Grădinița nr.189 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
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natura investitii 
 

 
Bugetul STS 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat  Damian  Florea
Deputat Vasile Gliga 
+ GRUPUL PARLAMENTAR PSD 
- PC 

în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

987. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de 
natura investitii 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
185  de  mii  lei,  pentru  investitii, 
Grădinița nr.233 
 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Aura Vasile 
Senator Ecaterina Andronescu 
+ GRUPUL PARLAMENTAR PSD 
- PC 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
  
 

988. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de 
natura investitii 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
620  de  mii  lei,  pentru  investitii, 
Grădinița nr.256 
 
Bugetul STS 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
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Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Aura Vasile 
Senator Ecaterina Andronescu 
+ GRUPUL PARLAMENTAR PSD 
- PC 
 

specifice acestuia. 
 

989. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de 
natura investitii 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
531  de  mii  lei,  pentru  investitii, 
Grădinița nr.277 
 
Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Senator Mircea Geoana 
Deputat Sorin Ioan Roman 
+ GRUPUL PARLAMENTAR PSD 
- PC 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

990. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
510  de  mii  lei,  pentru  investitii, 
Grădinița nr.280 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
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natura investitii 
 
 

Bugetul STS 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Aura Vasile 
Senator Ecaterina Andronescu 
+ GRUPUL PARLAMENTAR PSD 
- PC 
 

în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

991. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de 
natura investitii 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
100  de  mii  lei,  pentru  lucrari  de 
reabilitare,  Școala  cls.  I‐VIII  nr.150 
,,Sfântul Elefterie,, 
 
Bugetul STS 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Victor Cristea
Deputat Damian Florea 
+ GRUPUL PARLAMENTAR PSD 
- PC 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

992. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
50  de  mii  lei,  pentru Obiectiv  de 
investiții,  Școala  cls.  I‐VIII  Nr.2  sat 
Săvinești,  com.  Săvinești  pt. 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
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natura investitii 
 
 

Grădinița  sat  Săvinești,  com. 
Săvinești 
 
Bugetul SRI 
 
Autori: 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC. 
Deputat Aura Vasile 
Senator Ecaterina Andronescu 
+ GRUPUL PARLAMENTAR PSD 
- PC 
 

normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

993. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 558 mii lei pentru reabilitarea 
Şcolii Muncelu, comuna Straoane, 
judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat Ciprian Nica PSD+PC 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 
 
 

Fondurile sunt destinate 
reabilitării Şcolii Muncelu, 
comuna Straoane, judeţul 
Vrancea. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
  
 

994. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 250 mii lei pentru reabilitarea 
Şcolii Generale nr.1 Straoane de Jos, 
comuna Straoane, judeţul Vrancea. 

Fondurile sunt destinate 
reabilitării Şcolii Generale nr.1 
Straoane de Jos, comuna 
Straoane, judeţul Vrancea. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat Ciprian Nica PSD+PC 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 
 
 

 
 
 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
  
 

995. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 
5001, Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 1.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat Ciprian Nica PSD+PC 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 
 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de construcţie a unei săli de sport 
în comuna Straoane, judeţul 
Vrancea. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
  
 

996. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 

Se suplimentează cu suma de 29.431 
mii lei care se alocă sectorului 2 al 
Municipiului Bucureşti pentru 
finanțarea unor cheltuieli de capital 
– finalizarea construcției a 18 

Prin alocarea acestei sume se vor 
finaliza lucrările pentru toate cele 
18  grădinițe,  astfel  încât  cu  cele 
2.500  de  locuri  se  va  rezolva 
deficitul  cronic  de  locuri  la 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
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e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

grădinițe 
 
Bugetul STS 
 

Autori: senator 
Diaconescu Cristian (PSD+ PC), 
deputat Nassar Rodica (PSD 
+ PC), 
deputat Popa Florian (PSD 
+ PC), 
deputat Pop Georgian (PSD 
+ PC ) 
Grupurile parlamentare PSD+PC din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

grădinițele din sectorul 2. 
 
 

astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

997. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Județul Neamț  
Com.Bălțăteşti 
*  Şcoala Valea Seacă 
Valoare 162.000 RON 
*  Şcoala Bălțăteşti 
Valoare 162.000 RON 
 
Bugetul Administraţiei Prezidenţiale 
 
Grupurile parlamentare PSD+PC din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

998. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

Județul Neamț 
Com. Bicaz Chei 
* Expertiză tehnică pt. Şcoala nr.1

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
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Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

cu clasele I‐VIII Bicaz Chei, Şcoala 
nr.2 cu clasele I‐VIII Bicaz Chei şi 
Şcoala nr.1 cu clasele I‐VIII Ivaneş 
Valoare15.500 RON 
*  Studii topo pt. Şcoala nr.1 cu 
clasele I‐VIII Bicaz Chei, Şcoala 
nr.2 cu clasele I‐VIII Bicaz Chei şi 
Şcoala nr.1 cu clasele I‐VIII Ivaneş 
Valoare 3.300 RON 
Întocmire cerere de finanțare 
reabilitare pt Şcoala nr 1 cu clasele 
I‐VIII Bicaz Chei, Şcoala nr 2 cu 
clasele I‐VIII Bicaz Chei şi Şcoala nr. 
1 cu clasele I‐VIII Ivaneş Valoare 
5.200 RON 
*  Studii fezabilitate pt. Şcoala nr.1 
cu clasele I‐VIII Bicaz Chei, Şcoala 
nr.2 cu clasele I‐VIII Bicaz Chei şi 
Şcoala nr.1 Ivaneş cu clasele I‐VIII 
Valoare 15.500 RON 
*  Proiect tehnic Şcoala nr.1 cu 
clasele I-VIII Bicaz Chei 
Valoare 32640 
*  Proiect tehnic Şcoala nr.2 cu 
clasele I‐VIII Bicaz Chei 
Valoare 27370 
*  Proiect tehnic Şcoala nr.1 cu 
clasele I‐VIII Ivaneş, Bicaz Chei 
Valoare 26.780 
* Parchetare săli clase la şcolile din 
Bicaz Chei 
Valoarea 35.300 
 

Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
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Bugetul Administraţiei Prezidenţiale 
 
Grupurile parlamentare PSD+PC din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

999. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Județul Neamț  
Com.Bîra 
*  Asigurare utilități S.A.M. Bîra 
Valoare 151.000 RON pentru 
finalizare 
* Construire grădiniță 2 grupe în 
sat 
Rediu cu PUD 
Valoare 610.000 pentru finalizare 
* Realizare împrejmuire şcoala 
nr.1 
Rediu 
Valoare 53.000 

 Reabilitare termică şcoala 
Rediu 
Valoare 62.000 

 
Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 
 
Grupurile parlamentare PSD+PC din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

1000. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Județul Neamț  
Com.Bodeşti 
*  Reparații capitale şi 
introducere 
centrală termică Şcoala cu clasele I‐ 
IV Bodeşti‐existent SF Valoare 
251.000 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
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Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

*  Înlocuire învelitoare şi izolare 
termică S.A.M. Bodeşti‐existent SF 
Valoare 264.400 RON 
* Introducere centrală termică 
şcoala 
Bodeştii de Jos‐existent SF 
Valoare 60.800 
 
Bugetul Administraţiei Prezidenţiale 
 
Grupurile parlamentare PSD+PC din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

acestuia.   
 

1001. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Județul Neamț  
Com.Boghicea 
*  Construcție local şcoală în satul 
Căuşeni‐ 2 săli de clasă+1 sală 
grădiniță 
Valoare 520.000 RON 
 *Schimbare şarpantă Şcoala 
Boghicea Valoare 40.800 
*  Schimbare instalație electrică 
Şcoala Slobozia 
Valoare 33.000 
 
Bugetul Administraţiei Prezidenţiale 
 
Grupurile parlamentare PSD+PC din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

1002. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 

Județul Neamț  
Com.Borleşti 
*  Şcoala cu clasele I‐IV Şovoaia 
(reabilitare exterioară) 
Valoare 46.000 RON 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
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Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

*  Şcoala Mastacăn (finalizare grup 
sanitar interior, alimentare cu apă) 
Valoare 252.000 
*  Gard împrejmuitor şcoala 
Mastacăn 
Valoare 31.000 
*  Reabilitare şi extindere magazie 
de lemne şcoala Mastacăn 
Valoare 16.000 
*  Reabilitarea curții interioare a 
şcolii Mastacăn 
Valoare 12.000 
  Reabilitare termică exterioară a 
şcolii Mastacăn 
Valoare 50900 
* Şcoala cu clasele I‐IV nr.3 Ruseni 
(reabilitare exterioară) 
Valoare 37.000 
*  Reabilitare acoperiş Şcoala cu 
clasele I‐VIII Ruseni 
Valoare 154.000 
* Reabilitare Şcoala cu clasele I‐IV 
Nr.2 Ruseni (acoperiş, toalete, 
interioare, centrală termică) 
Valoare 340.000 
*  Gard împrejmuitor Şcoala nr.2 
Ruseni 
Valoare 22.000 
*Reabilitare şi extindere magazie 
lemne Şcoala nr.2 Ruseni Valoare 
16.000 
*  Gard împrejmuitor Şcoala nr.1 
Ruseni 

permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Valoare 33.000 
*  Finalizare grup sanitar, 
aducțiune 
apă şi fosă septică S.A.M. Borleşti 
Valoare 53.000 
* Înlocuire tâmplărie la şcoală şi 
sală de sport S.A.M. Borleşti 
Valoare 120.000 
*  Grădiniță S.A.M. Borleşti ‐ 
construcție nouă 
Valoare 608.000 

 Schimbare acoperiş, 
reabilitare 
exterior S.A.M. Borleşti 
Valoare 210.000 

 
Bugetul Administraţiei Prezidenţiale 
 
Grupurile parlamentare PSD+PC din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

1003. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 

Județul Neamț  
Com.Bozieini 
*  Schimbare acoperiş la Şcoala 
S.A.M. Bozieni 
Valoare 120.000 
*Schimbare acoperiş Şcoala Iucşa 
Valoare 120.000 
* Centrale + instalație Şcoala 
Iucşa 
Valoare 64.000 
*  Introducere apă şi canalizare 
Şcoala Iucşa 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
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crt. 
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Valoare 83.000 
*  Schimbare acoperiş Şcoala 
Crăieşti 
Valoare 54.000 
*  Şcoala Baneasa clasele I‐IV (ISJ 
Neamț) 
Valoare 54.000 
*  Grădinița Bozieni (ISJ Neamț) ‐ 
construcție nouă 
Valoare 520.000 
 
Bugetul Administraţiei Prezidenţiale 
 
Grupurile parlamentare PSD+PC din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

1004. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Județul Neamț  
Com.Ceahlău 

 Reabilitare pentru 3 şcoli 
Valoare 4.680.000 

 
 

Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 
 
Grupurile parlamentare PSD+PC 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

1005. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

Județul Neamț 
Com.Costişa 
* Înlocuit învelitoare şcoala cu

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
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clasele I‐VIII Costişa 
Valoare 254.000 RON 
*  Împrejmuire şcoala cu clasele I‐ 
VIII Costişa 
Valoare 83.000 RON 
*  Schimbat învelitoare Grădinița 
nr.1 Costişa 
Valoare 122.000 RON  
*Împrejmuire Grădinița Costişa 
Valoare 250.000 
 
Bugetul Administraţiei Prezidenţiale 
 
Grupurile parlamentare PSD+PC din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

1006. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Județul Neamț  
Com.Doljesti 
*  Şcoala Buruieneşti 
Valoare 942.000 restanță la plată 
*  Dotări Şcoala Buruieneşti 
Valoare 255.000 RON 
*  Amenajare incintă Şcoala 
Buruieneşti 
Valoare 630.000 RON 
*  Reabilitare Şcoala Doljeşti 
Valoare 720.000 RON 
*Grădinița Rotunda 
Valoare 114.000 restanță la plată 
 
Bugetul Administraţiei Prezidenţiale 
 
Grupurile parlamentare PSD+PC din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
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1007. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Județul Neamț  
Com. Gâdinți 
*  Împrejmuire şcoală ‐în derulare 
Valoare 152.000 
*  Sală sport şcoală‐intenție 
Valoare 2.160.000 
 
Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 
 
Grupurile parlamentare PSD+PC din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

1008. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Județul Neamț  
Com. Ghindăoani 
*  Şcoala „Vasile Conta” (grup 
social, instalație termică + centrală 
Valoare 320.000 neachitat 
* Reabilitare Şcoala „Vasile Conta” 
Valoare 230.000 
 
Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 
 
Grupurile parlamentare PSD+PC din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

1009. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

Județul Neamț  
Com. Hangu 
* Grădinița Hangu

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
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Valoare 154.000 nechitat 
*  Şcoala Buhalnița 
Valoare 108.000 nechitat 
*  Şcoala Chirițeni 
Valoare 62.000 neachitat 
*  Înlocuit învelitoare, tencuieli, 
pardoseli Şcoala Hangu 
Valoare 412.000 
Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 
 
Grupurile parlamentare PSD+PC din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

1010. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Județul Neamț  
Com. Mărgineni 
*  Şcoala Hoiseşti 
Valoare 51.000 nechitat 
*  Şcoala Mărgineni 
Valoare 608.000 RON 
*Grădiniță Mărgineni 
Valoare 412.000 
 
Bugetul Administraţiei Prezidenţiale 
 
Grupurile parlamentare PSD+PC din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

1011. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 

Județul Neamț  
Com. Oniceni 
*  Reabilitare şcoli Oniceni şi Sârca 
(PT)‐ bani retraşi 
Valoare 410.000 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
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investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
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01 Constructii 
 
 
 
 

*  Reabilitare Şcoala Valea‐Cuci‐ 
existent PT 
Valoare 410.000 Com. Pânceşti 
*  Şcoala cu clasele I-IV Holm- 
147.842 achitat 
Valoare 835.940 RON 
 
Bugetul Administraţiei Prezidenţiale 
 
Grupurile parlamentare PSD+PC din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

1012. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Județul Neamț  
Com. Păstrăveni 

 Instalații Şcoala cu clasele I‐
VIII 
Rădeni‐182.000 de achitat 
Valoare 352.000 

 
Bugetul Administraţiei Prezidenţiale 
 
Grupurile parlamentare PSD+PC din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

1013. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Județul Neamț  
Com. Pipirig 
* Centrală termică + clădire ‐ 
Şcoala 
Stînca 
Valoare 110.000 
* Alimentare cu apă ‐ Şcoala Pluton

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
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Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Valoare 52.000 
*  Acoperiş Şcoala Pipirig S.A.M. 
Valoare 309.000 
 
Bugetul Administraţiei Prezidenţiale 
 
Grupurile parlamentare PSD+PC din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

acestuia.   
 

1014. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Județul Neamț  
Com. Războieni 
*  Modernizare şcoala din Borşeni 
Valoare 175.800 
*  Modernizare şcoala din Valea 
Albă 
Valoare 175.800 Com. Rediu 
*  Şcoala Rediu 
Valoare 110.000 
*Şcoala Poloboc 
Valoare 110.000 
Bugetul Administraţiei Prezidenţiale 
 
Grupurile parlamentare PSD+PC din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

1015. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 

Județul Neamț  
Com. Săbăoani 
*Grădinița Săbăoani‐420.000 achitat 
Valoare 1.190.944 
* Introducere gaz metan în corpul 
B, 
Liceul „Vasile Alecsandri” Săbăoani 
Com. Săvineşti 
*  Grădinița Săvineşti 
Valoare 200.000 neachitat 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 



 
 
Nr. 
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01 Constructii 
 
 
 
 

520.000 pentru finalizare 
 
Bugetul Administraţiei Prezidenţiale 
 
Grupurile parlamentare PSD+PC din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

1016. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Județul Neamț  
Com. Tarcău 
*  Şcoala Brateş‐ 100.000 neachitat,
220.000 pt. finalizare 
Valoare 1.100.000 
*  Grupuri sanitare Şcoala centru 
Tarcău 
Valoare 84.000 
 
Bugetul Administraţiei Prezidenţiale 
 
Grupurile parlamentare PSD+PC din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

1017. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 

Județul Neamț  
Com. Tazlău 
*Sală sport Şcoala I. Mironescu 
Valoare 2.400.000 pt. Finalizare 
 
Bugetul Administraţiei Prezidenţiale 
 
Grupurile parlamentare PSD+PC din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
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- 481 -

 
 
 

1018. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Județul Neamț  
Com. Timişeşti 
*  Şcoala I‐VIII Timişeşti‐restanțe la 
plată 
Valoare 87.000 
*  Şcoala gen. I‐VIII Timişeşti 
Valoare 488.000 
*  Şcoala gen. I‐VIII Dumbrava 
Valoare 450.000 
 
Bugetul Administraţiei Prezidenţiale 
 
Grupurile parlamentare PSD+PC din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

1019. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Județul Neamț  
Com. Trifeşti 
*  Şcoala nr.2 Miron T. Costin‐ 
200.000 plătiți 
Valoare 785.850 Com. Tupilați 
*  Grădinița Tupilați 
Valoare 320.000 neachitat 
*Şcoala Tupilați 
Valoare 34.000 nechitat 
*Şcoala Totoieşti Valoare 51.000 
nechitat  
*Grădinița Tupilați Valoare 610.000 
 
Bugetul Administraţiei Prezidenţiale 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
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Grupurile parlamentare PSD+PC din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

1020. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Județul Neamț  
Com. Valea Ursului 
*  Grădiniță satul Chilii‐800.000 
neachitat 
Valoare 1.300.000 
 
Bugetul Administraţiei Prezidenţiale 
 
Grupurile parlamentare PSD+PC din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

1021. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Județul Neamț  
Com. Văleni 
*Şcoala Moreni (modernizare şi 
reabilitare) 
Valoare 141.000 de achitat 
 
Bugetul Administraţiei Prezidenţiale 
 
Grupurile parlamentare PSD+PC din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

1022. Ministerul  Educaţiei, Județul Neamț    Se propune respingerea, întrucât 
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Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Com. Vînători Neamț 
*Seminar teologic Mănăstirea 
Neamț 
Valoare 312.000 nedecontat 
*  S.A.N. Vînători Neamț 
Valoare 254.000 nedecontat 
*  Grădiniță S.A.N. 
Valoare 2.340.000 
* Seminar teologic 
Valoare 310.000 
*  Campus S.A.N. Vînători 
Valoare 1.788.000 nedecontat 
 
Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 
 
Grupurile parlamentare PSD+PC din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia.   
 

1023. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Extinderea cu 2 (două) săli de clasă, 
grupuri sanitare moderne, 
termosistem şi RK, şcoala I‐VIII 
clase, sat Războieni, comuna Ion 
Neculce, Județul Iaşi 1.180.000 Ron 
 
Bugetul STS 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat  

Spațiu insuficient pentru 
defăşurarea procesului de 
şcolarizare. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului pentru Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia.   
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1024. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Reparații capitale la şcoal generală 
1‐8 clase, sat Oboroceni, comuna 
Heleşteni, județul Iaşi 
Suma necesară: 860.000 ron 
 
Fondul de rezervă a Primului‐
Ministru 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Spațiu insuficient pentru 
defăşurarea procesului de 
şcolarizare. 
. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu este 
viabilă deoarece nu există un 
“Fond de rezervă a Primului 
Ministru”.    
 

1025. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Alocarea sumei de 620.000 mii lei 
pentru repararea acoperişului 
liceului Eforie Sud, oraşul Eforie 
Sud, jud Constanța. 
 
Sursa de finanțare: fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Obiectiv investiții. Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1026. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

Alocarea sumei de 4.420 mii lei 
pentru Şcoala de muzică şi arte 
plastice din Bârlad, județul Vaslui. 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

 
Sursa de finanțare: fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1027. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Alocarea sumei de 6.400 mii lei 
pentru Colegiul Național „Gh. 
Roşca Codreanu” din Bârlad, județul

Vaslui. 
 
Sursa de finanțare: fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1028. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 

Alocarea sumei de 33.800 mii lei 
pentru Liceul teoretic „Mihai 
Eminescu” din Bârlad, județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare: Fondul de 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
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investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Rezervă al Guvernului 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1029. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Alocarea sumei de 4.400 mii lei 
pentru Şcoala de muzică şi arte 
plastice din Bârlad, județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
 
 Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1030. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 

Alocare sumei de 896,000.00 RON 
pentru reabilitarea si modernizarea 
anexei Gradinitei Carpinis in 
localitatea Baneasa, jud. Constanta 
 
Sursa   de finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 
 
Autor: Grupurile parlamentare 

Reabilitare.    Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

exerciţiului bugetar.   
 

1031. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Alocarea sumei de 1,386,000.00 
RON pentru construirea scolii si 
gradinitei in localitatea Negresti, 
Cobadin, jud. Constanta 
 
Sursa   de finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Constructie noua. Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1032. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 

Alocarea sumei de 39,000.00 RON 
pentru construirea unei gradinite cu 
program   prelungit   in   loc. 
Independenta, jud. Constanta 
 
Sursa   de finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Constructie noua. Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
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1033. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Alocarea sumei de 1,070,885.70 
RON pentru construirea unei 
gradinite cu program normal in com. 
Ion Corvin, jud. Constanta 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Constructie noua. Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1034. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Alocarea sumei de 3,100,000.00 
RON pentru reabilitare Grup scolar, 
loc. Ostrov, jud. Constanta 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Reabilitare.   Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1035. Ministerul  Educaţiei, Alocarea sumei de 4,100,000.00 Constructie noua. Se propune respingerea, întrucât 
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Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

RON pentru constructie Gradinita 
loc. Ostrov, jud. Constanta 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1036. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Alocarea sumei de 1,380,000.00 
RON pentru construirea scolii si 
gradinitei in localitatea Negresti, 
Cobadin, jud. Constanta 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Constructie noua.  Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1037. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 

Alocarea sumei de 38,900.00 RON 
pentru construirea unei gradinite cu 
program   prelungit   in   loc. 
Independenta, jud. Constanta 

Constructie noua.  Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1038. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Alocarea sumei de 1,092,885.70 
RON pentru construirea unei 
gradinite cu program normal in com. 
Ion Corvin, jud. Constanta  
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Constructie noua.  Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1039. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 

Alocarea sumei de 3,150,000.00 
RON pentru reabilitare Grup scolar, 
loc. Ostrov, jud. Constanta  
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 
 
Autor: Grupurile parlamentare 

Reabilitare.  Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1040. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Alocarea sumei de 4,150,000.00 
RON pentru constructie Gradinita 
loc. Ostrov, jud. Constanta 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Constructie noua.  Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1041. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 

Modernizare  Scoala  cu 
clasele V-VIII, Negostina, 
Com. Balcauti, Jud. Suceava 
cu suma de 12 mii lei 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 
 
Autor: Dep. Eugen Bejinariu - PSD 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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1042. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

- Reabilitare Scoala cu 
clasele 
I-VIII, Com. Calafindesti, 
Jud. Suceava cu suma de 
93,0334 mii lei 
- Reabilitare       gradinita 
Calafindesti, Jud Suceava, cu suma 
80 mii lei 
- Reabilitare Scoala cu lasele 

I-IV, Bostanita mare, Com. 
Calafindesti, Jud. Suceava cu 
9,92 mii lei 

Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 
 
Autor: Dep. Eugen Bejinariu - PSD 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1043. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 

- Modernizare Scoli comuna 
Gramesti, cu suma de 7,9 mii 
lei 

- Reparatii,modernizare    si 
extindere la SAM Hantesti, 
Jud Suceava cu suma de 180 
mii lei 

 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 
 
Autor: Dep. Eugen Bejinariu - PSD 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
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1044. Ministerul  Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Alocarea sumei de 1.100.000 mii lei 
pentru execuția la obiectivul 
“Grădinița cu program normal din 
Lazu, comuna Agigea, jud 
Constanța”. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Obiectiv investiții.  Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1045. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Alocarea sumei de 6,700,000.00 mii 
lei pentru construirea unui campus 
şcolar în comuna Cumpăna, jud 
Constanța 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Obiectiv investiții.  Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1046. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 

Alocarea sumei de 1.600.000.00 mii 
lei pentru construirea unei grădinițe 

Obiectiv investiții Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
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crt. 
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Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

cu program mixt în comuna 
Cumpăna, jud Constanța 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1047. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Județul Iaşi 
‐  Sediu nou Grădinița cu program 
normal Hîrlău – 1.990 mii lei 
‐  Hîrlău, Reabilitare Şcoala 
generală 
„Petru Rareş” – 190 mii lei 
‐  Extindere Grădinița cu program 
prelungit – 320 mii lei 
 
Sursa de finanțare: Bugetul STS 
 
Autor: deputat Anghel Stanciu PSD 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

1048. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 

Judetul Iasi 
‐  Reabilitare Grădinița Vlădeni, ‐ 
1500 mii lei 
- Reabilitare Grădinița în satul 
Hîrtoape II – 52 mii lei 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
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investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

‐  Reabilitare Grădinița Sticlăria, 
Scobinți – 625 mii lei 
- RK Şcoala de Arte şi Meserii „GH. 
Ciobanu”    (corp    grădiniță) 
Andrieşeni – 360 mii lei 
 
Sursa de finanțare: Bugetul STS 
 
Autor: deputat Anghel Stanciu PSD 
 

astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

1049. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Judetul Iasi 
‐  Finalizare lucrări Grădinița Şipote,
com. Şipote – 165 mii lei 
‐  RK Grădinița Hălceni. Com. 
Şipote – 320 mii lei 
‐  Reabilitarea şi modernizarea 
şcolilor şi liceelor în municipii şi 
oraşe 
‐  Reabilitare Şcoala generală 
Pîrcovaci – 130 mii lei 
 
Sursa de finanțare: Bugetul STS 
 
Autor: deputat Anghel Stanciu PSD 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

1050. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 

Judetul Iasi 
- Construire Şcoală Generală 
Clasele 
I – IV, Sticlăria II Rediu, Com. 
Scobinți – 1.300 mii lei 
- Construire Şcoală Generală 
Clasele 
I – IV Scobinți II (Zvarici) – 1.300 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
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mii lei 
‐  Construcție Şcoala cu clasele I – 
VIII Spineni, Com. Andrieşeni – 
560 mii lei 
 
Sursa de finanțare: Bugetul STS 
 
Autor: deputat Anghel Stanciu PSD 

 

1051. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Judetul Iasi 
‐  Construire Grădiniță Scobinți – 
840 mii lei 
‐  Construire şcoli şi licee în 
municipii, oraşe şi comune 
‐  Construcție Scoală în satul 
Traian, 
comuna Bivolari – 998 mii lei 
‐  Construcție şcoală în satul 
Buruieneşti, comuna Bivolari  – 
1.200 mii lei 
 Sursa de finanțare: Bugetul STS 
Autor: deputat Anghel Stanciu PSD 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

1052. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 

Judetul Iasi 
‐  Construcție nouă Grădinița cu 
program normal nr. 2, Fîntînele – 
1450 mii lei 
‐  Construire Grădiniță Sticlăria 
Rediu, Scobinți – 640 mii lei 
 
Sursa de finanțare: Bugetul STS 
 
Autor: deputat Anghel Stanciu PSD 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
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1053. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Judetul Iasi 
‐  Finalizare lucrări Şcoala Iazu 
Vechi, com. Şipote – 270 mii lei 
‐  Reabilitare Şcoala cu clasele I – 
VIII Iazu Nou, Com. Şipote – 195 
mii lei 
‐  Reabilitare Şcoala de Arte şi 
Meserii Şipote, Com. Şipote – 490 
mii lei 
‐  RK Şcoala de Arte şi Meserii 
Chişcăneni, Com. Şipote – 1.100 mii 
lei 
- Reabilitare Şcoala cu clasele I 
– IV Chişcăreni, Com. Şipote – 180 
mii lei 
‐  Reabilitare Şcoala Hălceni. Com. 
Şipote – 53 mii lei 
‐  Reabilitare Şcoala cu clasele I –IV 
Iazu Vechi, Com. Şipote – 53 mii lei 
 
Sursa de finanțare: Bugetul STS 
 
Autor: deputat Anghel Stanciu PSD 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

1054. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 

Judetul Iasi 
- RK Şcoala de Arte şi Meserii „GH. 
Ciobanu” Andrieşeni – 370 mii lei 
- RK Şcoala de Arte şi Meserii „GH. 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
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Ciobanu” Glăvăneşti, Andrieşeni – 
280 mii lei 
- RK Şcoala de Arte şi Meserii „GH. 
Ciobanu” Buhăieni, Andrieşeni – 
180 mii lei 
 
Sursa de finanțare: Bugetul STS 
 
Autor: deputat Anghel Stanciu PSD 
 

Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

1055. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Judetul Iasi 
‐  RK Şcoala de Arte şi Meserii, 
Sticlăria, Com. Scobinți – 1.500 mii 
lei 
‐  RK Şcoală Generală Clasele I ‐ 
VIII Scobinți – 1.200 mii lei 
‐  RK Şcoală Generală Scobinți I – 
380 mii lei 
‐  RK Şcoala Generală clasele I – IV 
Zagavia, Scobinți – 680 mii lei 
‐  RK Şcoala Generală clasele I – 
VIII Bădeni, Scobinți – 660 mii lei 
 
Sursa de finanțare: Bugetul STS 
 
Autor: deputat Anghel Stanciu PSD 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

1056. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 

Judetul Iasi 
 

‐ RK Şcoala cu clasele I‐ VIII 
Spuineni, Fîntînele – 140 mii 
lei 

‐  RK cu extindere şi încălzire 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
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Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

generală – Şcoala de Arte şi Meserii 
Fîntînele – 990 mii lei Sursa de 
finanțare: Bugetul STS 
 
Autor: deputat Anghel Stanciu PSD 
 

în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

1057. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Judetul Iasi 
 
‐  Reabilitare Şcoala cu clasele I – 
VIII Borşa, Com Vlădeni – 523 mii 
lei 
‐  Modernizare Liceul Hîrlău – 530 
mii lei 
‐  Continuarea lucrărilor la 
internatul 
şi cantina şcolară Grup Şcolar 
Vlădeni – 1100 mii lei 
 
Sursa de finanțare: Bugetul STS 
 
Autor: deputat Anghel Stanciu PSD 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

1058. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 

Judetul Iasi 
‐  Reabilitare Şcoala de arte şi 
meserii Vânători - 270 mii lei 
‐  Reabilitare Şcoala generală cu 
clasele I ‐ VIII Hîrtoape – 320 mii 
lei 
‐  Reabilitare Şcoala Generală cu 
clasele I – VIII Criveşti, Com 
Vânători – 130 mii lei 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 500 -

Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

 
Sursa de finanțare: Bugetul STS 
 
Autor: deputat Anghel Stanciu PSD 

1059. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Judetul Iasi 
‐  Reabilitare Grădinița Pîrcovaci – 
220 mii lei 
‐  Finalizare lucrări Grădinița Şipote,
com. Şipote – 160 mii lei 
‐  RK Grădinița Hălceni. Com. 
Şipote – 320 mii lei 
‐  Reabilitare Şcoala generală 
Pîrcovaci – 120 mii lei 
 
Sursa de finanțare: Bugetul STS 
 
Autor: deputat Anghel Stanciu PSD 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

1060. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 

Alocarea sumei de 1.100.000 mii lei 
pentru reparații capitale a grădinița 
din oraşul Eforie Sud, jud 
Constanța. 
 
Sursa de finanțare: fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Obiectiv investiții.  Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
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1061. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Alocarea sumei de 1,349,152,87 mii 
lei pentru finalizarea construcției 
clădirii P+E a grădiniței cu program 
normal, comuna Topraisar, jud 
Constanța. 
 
Sursa de finanțare: fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Obiectiv investiții.  Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
  
 

1062. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Judetul OLT 
Şcoala Gostavățu, sat Slăveni      
suma 196 mii lei 
 
Sursa de finanțare: Fondul aflat la 
dispoziția Primului ministru 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare nu este viabilă, 
neexistând în buget un “Fond aflat 
la dispoziţia Primului Ministru”.   
  
 

1063. Ministerul  Educaţiei, Judetul OLT  Se propune respingerea, întrucât 
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Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Colegiul Național Mihai Viteazul – 
Caracal       
Suma 210.000 lei 
 
Sursa de finanțare: Fondul aflat la 
dispoziția Primului ministru 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

sursa de finanţare nu este viabilă, 
neexistând în buget un “Fond aflat 
la dispoziţia Primului Ministru”.   
  
 

1064. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Judetul OLT 
Finalizare lucrări la Grădinița Tia 
Mare.      415 mii lei 
 
Sursa de finanțare: Fondul aflat la 
dispoziția Primului ministru 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare nu este viabilă, 
neexistând în buget un “Fond aflat 
la dispoziţia Primului Ministru”.   
  
 

1065. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 

Judetul OLT 
Finalizare lucrări Şcoala Cezieni 
Valoare 420 mii lei 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare nu este viabilă, 
neexistând în buget un “Fond aflat 
la dispoziţia Primului Ministru”.   
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e. alte cheltuieli de natura 
investitii 
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Sursa de finanțare: Fondul aflat la 
dispoziția Primului ministru 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

  
 

1066. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Municipiul Vaslui 
Gradiniță cu program prelungit – 
două grădinițe 
Valoare: 4.540.000 lei 
 
Sursa de finanțare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Lipsă locuri pentru copii în 
grădinițele existente. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1067. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 

Municipiul Vaslui 
Liceul de Muzică şi Arte 
Valoare: 3.100.000 lei 
 
Sursa de finanțare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Autor: Grupurile 

Lipsă    instituției    de învățământ 
cu activități specifice. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
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parlamentare PSD+PC din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

 

1068. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Judetul Buzau 
‐ reabilitare Şcoala Bisoca 
din comuna Bisoca = 520 
mii lei; 
- construire Grădinița Pleşi 
din comuna Bisoca = 520 
mii lei; 
 
Sursa de finanțare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: Senator Ion Vasile PSD+PC 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1069. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 

Judetul Buzau 
- construire Grădinița în 
sat Soreşti din comuna 
Blăjani = 510 mii leu; 
- reabilitare Şcoala cu 
clasele I‐VIII din comuna Brădeanu = 
265 mii lei; 
‐ reabilitare Şcoala cu 
clasele I‐VIII din satul 
Smârdan în comuna Brădeanu = 
1.100 mii lei; 
‐ reabilitare Şcoala cu

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
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clasele I‐VIII în sat 
Mitropolia din comuna Brădeanu = 
520 mii lei; 
‐ reabilitare Grădinița Brădeanu din 
comuna Brădeanu = 220 mii lei; 
 
Sursa de finanțare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: Senator Ion Vasile PSD+PC 
 

1070. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
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Judetul Buzau 
‐ reabilitare Şcoala cu clasele I‐VIII 
Brătileşti din comuna Brăeşti = 
215 mii lei; 
- reabilitare şi consolidarea Şcolii cu 
clasele I‐VIII în satul Brăeşti din 
comuna Brăeşti = 810 mii lei; 
‐ reabilitare Şcoala cu clasele I‐VIII în 
comuna Chiliile = 728 mii lei; 
 
Sursa de finanțare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: Senator Ion Vasile PSD+PC 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1071. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Judetul Buzau 
‐ construire grădinița şi şcoala în sat 
Costeşti din comuna Costeşti = 
1.050 mii lei; 
‐ finalizare lucrări de reabilitare 
Şcoala Costeşti din comuna 
Costeşti = 580 mii lei; 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
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Capitolul 6501 
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Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

 
Sursa de finanțare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: Senator Ion Vasile PSD+PC 

acestuia. 
 

1072. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Judetul Buzau 
‐ construirea grădinița în sat Luncile 
din comuna Lopătari = 1.100 mii lei;  
‐reabilitare Şcoala în sat Malu Roşu 
din comuna Lopătari = 1.150 mii lei 
‐ construcție p+1 Şcoala şi Grădinița 
în sat Plostina din comuna Lopătari 
= 1.000 mii lei; 
‐ construcție p+1 şcoala în satul 
Plaiul Nucului din comuna Lopătari = 
2.250 mii lei; 
‐ finalizare reabilitare şcoala 
Murgeşti din comuna Murgeşti = 
220 
mii lei; 
 
Sursa de finanțare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: Senator Ion Vasile PSD+PC 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1073. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 

Judetul Buzau 
‐ reabilitarea şcolii cu clasele I-IV în 
satul Gura Văii din comuna 
Scorțoasa = 420 mii lei; 
‐ reabilitarea şcolii cu clasele I‐IV în 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
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investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

satul Plopeasa din comuna 
Scorțoasa = 610 mii lei; 
‐ construirea a două grădinițe în 
comuna Scorțoasa = 1.250 mii 
lei; 
 
Sursa de finanțare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: Senator Ion Vasile PSD+PC 

permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1074. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Judetul Buzau 
- reabilitare şi extindere Şcoala 
Ținteşti din comuna Ținteşti = 225 
mii lei; 
- extindere Şcoala generală cu 
clasele I-VIII în satul Fundeni din 
comuna 
Zărneşti = 400 mii lei. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: Senator Ion Vasile PSD+PC 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1075. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 

Se alocă următoarele sume pentru 
modernizarea, refuncţionalizarea şi 
consolidarea şcolilor cu clasele I-
VIII din următoarele comune din 
judeţul Ialomiţa: 
- Cosâmbeşti – 110 mii lei 
- Mărculeşti – 75 mii lei 
 

Motivaţie:     
Reabilitarea acestor şcoli este 
necesară pentru a putea funcţiona 
în condiţii de siguranţă pentru 
elevi şi personalul didactic. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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Sursa: Suma se alocă din Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1076. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
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01 Constructii 
 
 
 
 

Se alocă următoarele sume pentru 
modernizarea, refuncţionalizarea şi 
consolidarea şcolilor cu clasele I-
VIII din următoarele comune din 
judeţul Ialomiţa: 
- Sudiţi – 60 mii lei 
- Săveni (Sat Frăţileşti) – 65 mii lei 
 
Sursa: Suma se alocă din Fondul de 

rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Grupurile parlamentare 

PSD+PC din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Motivaţie:     
Reabilitarea acestor şcoli este 
necesară pentru a putea funcţiona 
în condiţii de siguranţă pentru 
elevi şi personalul didactic. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1077. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 

Se alocă următoarele sume pentru 
modernizarea, refuncţionalizarea şi 
consolidarea şcolilor cu clasele I-
VIII din următoarele comune din 
judeţul Ialomiţa: 
- Scânteia – 70 mii lei 
- Valea Ciorii – 50 mii lei 
 
Sursa: Suma se alocă din Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 

Motivaţie:    
 Reabilitarea acestor şcoli este 
necesară pentru a putea funcţiona 
în condiţii de siguranţă pentru 
elevi şi personalul didactic. 
 
. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
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Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

1078. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 
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Suplimentarea         bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării cu suma de 89.309 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extinderme a unităţilor de 
învăţământ Judeţul Vrancea, după 
cum urmează: 
 
Reabilitarea   şi   modernizarea 
grădiniţelor în municipii şi oraşe 
PANCIU 
- Modernizare Grădiniţa nr.1 – 
1.200 mii lei 
- Reabilitare  şi  modernizare 
Grădiniţa Crucea de Sus – 1.550 mii 
lei 
Reabilitarea şi modernizarea şcolilor 
în municipii şi oraşe PANCIU 
- Reabilitare si modernizare Şcoala 
nr.1 – 2.300 mii lei 
- Şcoala de Arte si Meserii – 5.000 
mii lei 
- Construire şcoli şi licee în 
municipii 
şi oraşe 
- Extindere şi dotare laboratoare şi 
sala media Liceu Ion Slavici oras 
Panciu – 2.850 mii lei 
 

Motivaţie:    
 Reabilitarea acestor şcoli este 
necesară pentru a putea funcţiona 
în condiţii de siguranţă pentru 
elevi şi personalul didactic. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
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Sursa: Suma se alocă din Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
1. Senator Miron Tudor Mitrea 
(PSD+PC) 
2. Deputat   Cristian   Sorin 
Dumitrescu (PSD+PC) 
3. Deputat Angel Tîlvăr (PSD+PC) 
4. Deputat Nicolae Ciprian Nica 
(PSD+PC) 

1079. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Se alocă următoarele sume pentru 
modernizarea, refuncţionalizarea, 
consolidarea şi construirea 
gradiniţelor şi şcolilor din 
municipiul FOCŞANI, jud.Vrancea 
- Extindere Grădiniţa 15, mun. 
Focşani – 2.o00 mii lei 
- Reabilitare şi extindere Grădiniţa 
16 Focşani – 1.800 mii lei 
- Reabilitare şi extindere Grădiniţa 
18, mun. Focşani – 1.800 mii lei 
- Colegiul Economic – baza 
complexa de practică – 2.050 mii lei 
- Extindere Şcoala Duiliu 
Zamfirescu cu 8 Săli de clasă, 
reamenajare grupuri sanitare si 
realizare termosistem pe exterior 
clădire şcoală şi sala de sport – 
3.250 mii lei 
- Reparaţii capitale sediu şcoala şi 
anexe „Grup Şcolar Ind. Uşoară” – 
4.110 mii lei 
- construirea Grădiniţei cu 8 grupe 

Motivaţie:    
 Reabilitarea acestor şcoli este 
necesară pentru a putea funcţiona 
în condiţii de siguranţă pentru 
elevi şi personalul didactic. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
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crt. 
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cu program prelungit - str. 
Democraţiei 
municipiul Focsani – 3.700 mii lei 
- construirea Grădiniţei cu 8 grupe 
cu program prelungit – str. Al. 
Golescu 
municipiul Focsani – 3.700 mii lei 
 
Sursa:  
Suma se alocă din bugetul SRI. 
 
1. Senator Miron Tudor Mitrea 
(PSD+PC) 
2. Deputat   Cristian   Sorin 
Dumitrescu (PSD+PC) 
3. Deputat Angel Tîlvăr (PSD+PC) 
4. Deputat Nicolae Ciprian Nica 
(PSD+PC) 
 

1080. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 

Se alocă următoarele sume pentru 
modernizarea, refuncţionalizarea, 
consolidarea şi construirea 
gradiniţelor şi şcolilor cu din 
municipiul ODOBEŞTI, jud.Vrancea
- Reabilitare corp C Liceul teoretic 
– 
1.050 mii lei 
- Construire grădiniţa sat Unirea 
oras Odobesti – 1.010 mii lei 
- Construire grădiniţa nr.1 cu 
program prelungit oras Odobesti – 
1.010 mii lei 
 

Motivaţie:    
 Reabilitarea acestor şcoli este 
necesară pentru a putea funcţiona 
în condiţii de siguranţă pentru 
elevi şi personalul didactic. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
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- 512 -

  
Sursa:  
Suma se alocă din bugetul SRI. 
 
1. Senator Miron Tudor Mitrea 
(PSD+PC) 
2. Deputat   Cristian   Sorin 
Dumitrescu (PSD+PC) 
3. Deputat Angel Tîlvăr (PSD+PC) 
4. Deputat Nicolae Ciprian Nica 
(PSD+PC) 

1081. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Se alocă următoarele sume pentru 
modernizarea, refuncţionalizarea, 
consolidarea şi construirea 
gradiniţelor şi şcolilor cu din 
municipiul ADJUD, jud.Vrancea 
- Consolidare si reabilitare scoli din
mediu rural (Adjudu-Vechi, Siscani, 
Burcioaia) - 3.100 mii lei 
- Construirea Grădiniţa nr.2 
municipiul Adjud – 2.050 mii lei 
 
Sursa:  
Suma se alocă din bugetul STS 
 
1. Senator Miron Tudor Mitrea 
(PSD+PC) 
2. Deputat   Cristian   Sorin 
Dumitrescu (PSD+PC) 
3. Deputat Angel Tîlvăr (PSD+PC) 
4. Deputat Nicolae Ciprian Nica 
(PSD+PC) 

Motivaţie:    
 Reabilitarea acestor şcoli este 
necesară pentru a putea funcţiona 
în condiţii de siguranţă pentru 
elevi şi personalul didactic. 
 
. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

1082. Ministerul  Educaţiei, Se alocă următoarele sume pentru Motivaţie:    Se propune respingerea, întrucât 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

modernizarea, refuncţionalizarea, 
consolidarea şi construirea unităţilor 
şcolare din din Judeţul Vrancea, 
după cum urmează: 
Reabilitarea şi modernizarea 
- Modernizare şi dotare grădiniţa 
sat 
Cîrligele comuna Cirligele – 300 mii
lei 
- Reabilitare Grădiniţa comuna 
Cotesti – 200 mii lei 
- Reabilitare grădiniţa cu program 
prelungit comuna Fitionesti – 1.000 
mii lei 
- Reabilitare grădiniţa Garoafa şi 
Reabilitare grădiniţa Faurei comuna 
Garoafa – 360 mii lei 
- Reabilitare grădiniţa Dealu-Lung 
comuna Gura Calitei – 800 mii lei 
- Reabilitare grădiniţa sat 
Măicăneşti 
comuna Maicanesti – 200 mii lei 
- Reparaţii capitale grădiniţă 
comuna Milcovul – 637 mii lei 
- Reparaţii capitale grădiniţă 
comuna Ploscuteni – 237 mii lei 
- Reabilitare şi modernizare 
grădiniţă comuna Pufesti – 250 mii 
lei 
- Modernizare grădiniţa comuna 
Urechesti - 1.000 mii lei 
- Reabilitare grădiniţa Viisoara 
comuna Vidra – 417 mii lei 

 Reabilitarea acestor şcoli este 
necesară pentru a putea funcţiona 
în condiţii de siguranţă pentru 
elevi şi personalul didactic. 
 
 

sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
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- Reabilitare grădiniţa comuna 
Virtescoiu – 1.000 mii lei 
Reabilitare şi modernizare şcoli în 
comune 
- Şcoala generala nr.1 si Acoperiş 
Grup sanitar, Sc. nr.2 comuna 
Biliesti – 193 mii lei 
- reabilitare şcoala cu clasele I-VIII,
comuna Bîrsesti – 1.000 mii lei 
- Reabilitare şcoala primară şi 
grădiniţa din satul Prisecani şi 
reabilitare şcoala primară în satul 
Iugani comuna Boghesti – 1.000 mii 
lei 
- Şcoala sat Gagesti comuna 
Bolotesti – 1.000 mii lei 
- Reabilitare şcoală cu cl. I -VIII, 
sat Bonţeşti şi construire Grup 
sanitar şi reabilitare şcoala cl. I- IV , 
sat Dălhăuţi comuna Cirligele - 
1.000 mii lei 
- Sc. cu clasele V-VIII comuna 
Corbita – 983 mii lei 
- Reabilitare Şcoala Cotesti – 200 
mii lei 
Reabilitare Şcoala Budesti – 200 mii 
lei 
- Reabilitare Sc. Ciuslea comuna 
Garoafa – 1.000 mii lei 
- Consolidare si modernizare 
şcoala 
Goleşti – 376 mii lei 
- RK acoperiş şcoală şi lucrare de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 515 -

izolare exterioară comuna Gologanu 
– 693 mii lei 
- Reabilitare şcoala Gura Calitei – 
1.000 lei 
- Modernizare şcoala Pisc şi 
Mănăstioara comuna Fitionesti – 
1.000 mii lei 
- Reabilitare şcoala sat Măicăneşti 
si Reabilitare şcoala sat Rîmniceni 
comuna Maicanesti – 1.700 mii lei 
- Reabilitare şcoala generală 
Milcovul – 250 mii lei 
- Reabilitare şcoala comuna Năneşti
– 1.000 mii lei 
- Reabilitare şcoala comuna Năruja 
– 950 mii lei 
- Reabilitare şcoala Pârâul Pinului 
si Reabilitare şcoala Brădăceşti 
comuna Nereju – 500.000 lei 
- Reparaţii instalaţii sanitare şcoala 
Văleni comuna Ruginesti – 40 mii 
lei 
- Reabilitare şcoala nr. 1, comuna 
Străoane – 300 mii lei 
- Şcoala Jiliste comuna Slobozia 
Ciorasti – 400 mii lei 
- Reabilitare şcoala - reabilitare 
termică comuna Paulesti – 86.000 
lei 
- Reabilitare şcoala nr.1 şi 
reabilitare 
şcoala nr. 2 comuna Ploscuteni - 
1.000 mii lei 
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crt. 
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- RK. Şcoală clasele I-IV comuna 
Popeşti – 1.000 mii lei 
- Reabilitare si modernizare şcoala 
Răcoasa şi reabilitare si modernizare 
şcoala Varniţa, com. Răcoasa şi 
reabilitare şi modernizare şcoala 
Verdea, com. Răcoasa – 1.000 mii 
lei 
- Extindere şcoala Feldioara comuna
Tanasoaia – 800 mii lei 
- Reabilitare şcoala Tâmboieşti – 
680 mii lei 
- Reabilitare şcoala Şerbeşti 
comuna 
Vidra – 675 mii lei 
- Reabilitare şcoala cls. I-VIII 
Faraoanele şi reabilitare Şcoala de 
arte si meserii comuna Virtescoiu – 
1.000 mii lei 
- Reabilitare scoli comuna Vulturu 
– 
1.000 mii lei 
- Reabilitare şcoala Vrîncioaia, 
reabilitare internat şcolar, reabilitare 
cantina şcolara şi reabilitare scoli - 
Spineşti, Muncei, Ploştina, Bodeşti 
– 1.000 lei 
Construire grădiniţe în comune 
- Construcţie grădiniţa, sat Bîrsesti 
comuna Birsesti – 1.000 mii lei 
- Construire grădiniţa comuna 
Golesti – 1.000 mii lei 
- Construcţie grădiniţa cu program 
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normal comuna Gugesti – 1.000 mii 
lei 
- Construcţie grădiniţa şi cabinet 
medical sat Lămoteşti comuna 
Milcovul – 400 mii lei 
- Construcţie grădiniţa cu program 
normal 3 grupe si şcoală cu 4 săli de 
clasă comuna Naruja – 1.000 mii lei 
- Construire grădiniţa Nereju Mic si 
Chitcani comuna Nereju – 1.600 mii 
lei 
- Construire grădiniţa sat Vetresti –
sat Herăstrau comuna Nistoresti – 
700 mii lei 
- Grădiniţa cu program normal 
comuna Obrejita – 1.000 lei 
- Construire grădiniţa com. Paltin –
780 mii lei 
- Construire grădiniţa 40 locuri, sat 
Răcoasa – 354 mii lei 
- Construire grădiniţa Anghelesti 
comuna Ruginesti – 50 mii lei 
- Construcţie grădiniţa, 25 locuri sat
Spulber – 549 mii lei 
- Grădiniţa Jiliste, comuna Slobozia
Ciorasti – 420 mii lei 
- Construcţie grădiniţa Slimnic, 
comuna Timboiesti – 350 mii lei 
- Construcţie grădiniţa Coza 
comuna 
Tulnici – 727 mii lei 
Construire şcoli în comune 
- Scoala primara plus grădiniţa, în 
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satul de centru Boghesti şi şcoala 
primara în satul Chitcani comuna 
Boghesti – 1.000 mii lei 
- Construire şcoala cu 2 clase in 
satul Ochesesti comuna Corbita – 
1.000 mii lei 
- Şcoală de arte şi meserii, comuna 
Gugesti – 836 mii lei 
- Construire şcoala I – IV, 
Sahastru comuna Nereju – 1.000 lei 
- Construire şcoala cls. I-VIII, satul 
Vetresti, Herastrau comuna 
Nistoresti – 1.000 mii lei 
- Şcoala primara I-IV Hăulişca 
comuna Paulesti – 1.000 mii lei 
- Şcoala primara şi grădiniţa 
comuna 
Spulber – 695 mii lei 
 
 
Sursa:  
Suma se alocă din bugetul SRI. 
 
 
1. Senator Miron Tudor Mitrea 
(PSD+PC) 
2. Deputat   Cristian   Sorin 
Dumitrescu (PSD+PC) 
3. Deputat Angel Tîlvăr (PSD+PC) 
4. Deputat Nicolae Ciprian Nica 
(PSD+PC) 

1083. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 

Se alocă următoarele sume pentru 
modernizarea, refuncţionalizarea, şi 

Motivaţie:    
 Reabilitarea acestor şcoli este 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
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Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

consolidarea gradiniţelor şi şcolilor 
din comunele judeţului Hunedoara, 
după cum urmează: 
- Şcoala Generală nr. 2 Uricani – 
alocarea sumei de 1520 mii lei. 
- Şcoala Generală 1-8 Hartăgari 
comuna Băiţa - alocarea sumei de 
310 mii lei. 
- Şcoala Generală 5-8 Băiţa - 
alocarea sumei de 370 mii lei. 
- Şcoala 1-4 Lesnic, comuna 
Veţel – alocarea sumei de 110 mii 
lei. 
- Şcoala 1-4 Veţel - alocarea sumei 
de 110 mii lei. 
- Şcoala 1-4 şi Grădiniţa Mintia, 
comuna Veţel - alocarea sumei de 
110 mii lei. 
- Grădiniţa  Veţel - alocarea sumei 
de 110 mii lei.  
 
 
Sursa:  
Suma se alocă din bugetul STS. 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

necesară pentru a putea funcţiona 
în condiţii de siguranţă pentru 
elevi şi personalul didactic. 
 

fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

1084. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se alocă următoarele sume pentru 
modernizarea, refuncţionalizarea, 
consolidarea şi construirea 
gradiniţelor şi şcolilor din oraşul 

Motivaţie:    
 Reabilitarea acestor şcoli este 
necesară pentru a putea funcţiona 
în condiţii de siguranţă pentru 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
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Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Lupeni, judeţul Hunedoara, după cum 
urmează: 
- Grădiniţa cu program normal nr.1 
Lupeni – alocarea sumei de 760 mii 
lei. 
- Şcoala Generală nr. 1 Lupeni– 
alocarea sumei de 715 mii lei. 
- Şcoala Generală nr. 3 Lupeni – 
alocarea sumei de 2000 mii lei. 
- Liceul teoretic Lupeni – alocarea 
sumei de 655 mii lei. 
- Construire Gradiniţă cu program 
normal în cadrul Şcolii Generale nr.1 
Lupeni -alocarea sumei de 1350 mii 
lei. 
 
Sursa:  
Suma se alocă din bugetul SRI. 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

elevi şi personalul didactic. 
 
 

fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1085. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 

Se alocă următoarele sume pentru 
modernizarea, refuncţionalizarea, 
consolidarea şi construirea 
gradiniţelor şi şcolilor din oraşul 
Vulcan, judeţul Hunedoara, după cum 
urmează: 
- Şcoala nr. 4 Vulcan– alocarea 
sumei de 510 mii lei. 
- Şcoala Generală nr.6 Vulcan – 
alocarea sumei de 500 mii lei. 
- Grup Şcolar Minier Vulcan – 

Motivaţie:    
 Reabilitarea acestor şcoli este 
necesară pentru a putea funcţiona 
în condiţii de siguranţă pentru 
elevi şi personalul didactic. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
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alocarea sumei de 700 mii lei. 
 
Sursa:  
Suma se alocă din bugetul SRI. 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

1086. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Se alocă următoarele sume pentru 
modernizarea Universitatea 
„Valahia”    din Târgovişte, judeţul 
Dâmboviţa– 
 
- Finalizare   spaţii învăţământ, etapa 
I 
sumă – 5010 lei. 
- Construcţie Amfiteatru    500 
locuri spaţii de învăţământ, etapa a 
II-a 
sumă – 5010 lei 
- Spaţii de cazare 400 de locuri 
sumă – 2550 lei 
- Facultatea    de Inginerie electrică 
sumă – 5100 mii lei. 
 
Deputat Ana Gheorghe PSD+PC 
Deputat Stan Ion PSD+PC 
Senator Tutuianu Adrian PSD+PC 
Deputat Dumitru Ion PSD+PC 

 Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizată 
concret sursa de finanţare 

1087. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se alocă următoarele sume pentru  
reabilitarea şcolilor din judeţul 
Timiş, după cum urmează: 
 

Motivaţie:    
 Reabilitarea acestor şcoli este 
necesară pentru a putea funcţiona 
în condiţii de siguranţă pentru 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
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- Reabilitare şcoala Bichigi  305 mii 
lei.  
- Reabilitare Şcoala Jupâneşti- 305 
mii lei.  
 
 
Sursa:  
Suma se alocă din bugetul STS. 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

elevi şi personalul didactic. 
 

Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

1088. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
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Se alocă următoarea sumă pentru  
construirea unei  Grădiniţe în 
localitatea 
Făget, oraş Făget, judeţul Timiş – 
1010 mii lei. 
 
 
Sursa:  
Suma se alocă din bugetul SRI. 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Motivaţie:    
 Reabilitarea acestor şcoli este 
necesară pentru a putea funcţiona 
în condiţii de siguranţă pentru 
elevi şi personalul didactic. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1089. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 

Se alocă următoarea sumă pentru  
Extinderea sălilor de clasă şi 
laboratoarelor la Liceul Teoretic 
Traian Vuia Făget, oraş Făget, 
judeţul Timiş – 1505 mii lei. 
 

Motivaţie:    
 Reabilitarea acestor şcoli este 
necesară pentru a putea funcţiona 
în condiţii de siguranţă pentru 
elevi şi personalul didactic. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
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investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

 
Sursa:  
Suma se alocă din bugetul STS. 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

1090. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Se alocă următoarea sumă pentru 
Construcţie grădiniţă mun. Lugoj, 
judeţul Timişoara – 1505 mii lei 
 
 
Sursa:  
Suma se alocă din bugetul SRI. 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Motivaţie:    
 Reabilitarea acestor şcoli este 
necesară pentru a putea funcţiona 
în condiţii de siguranţă pentru 
elevi şi personalul didactic. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1091. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 

Se alocă următoarea sumă pentru 
Construcţie  grădiniţă  comuna 
Fârdea, Timiş – 1505 mii lei. 
 
 
Sursa:  
Suma se alocă din bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 
 

Motivaţie:    
 Reabilitarea acestor şcoli este 
necesară pentru a putea funcţiona 
în condiţii de siguranţă pentru 
elevi şi personalul didactic. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
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Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

1092. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Se alocă următoarea sumă pentru 
Construcţie şcoală generală Jurăşti, 
comuna Bârna – 910 mii lei. 
 
 
Sursa:  
Suma se alocă din bugetul SRI. 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Motivaţie:    
 Reabilitarea acestor şcoli este 
necesară pentru a putea funcţiona 
în condiţii de siguranţă pentru 
elevi şi personalul didactic. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1093. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 

Se alocă următoarea sumă pentru 
Extindere Şcoala Generală Gurghiu, 
judeţul Timiş – 805 mii lei 
 
 
Sursa:  
Suma se alocă din bugetul STS. 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Motivaţie:    
 Reabilitarea acestor şcoli este 
necesară pentru a putea funcţiona 
în condiţii de siguranţă pentru 
elevi şi personalul didactic. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
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1094. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Se alocă următoarea sumă pentru 
Extindere şi reabilitare Şcoala 
Hodac, judeţul Timiş – 758 mii lei. 
 
 
Sursa:  
Suma se alocă din bugetul SRI. 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Motivaţie:    
 Reabilitarea acestor şcoli este 
necesară pentru a putea funcţiona 
în condiţii de siguranţă pentru 
elevi şi personalul didactic. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1095. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Se alocă următoarea sumă pentru 
Construire Grădiniţă în localitatea 
Tireu, comuna Ibăneşti, judeţul 
Timiş  
 
Valoare – 200 mii lei 
 
 
Sursa:  
Suma se alocă din bugetul STS. 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Motivaţie:    
 Reabilitarea acestor şcoli este 
necesară pentru a putea funcţiona 
în condiţii de siguranţă pentru 
elevi şi personalul didactic. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

1096. Ministerul  Educaţiei, Se alocă următoarea sumă pentru Motivaţie:    Se propune respingerea, întrucât 
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Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Construire grup sanitar Şcoala 
Generală Dulcea, judeţul Timiş – 10 
mii lei. 
 
 
 
Sursa:  
Suma se alocă din bugetul STS. 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

 Reabilitarea acestor şcoli este 
necesară pentru a putea funcţiona 
în condiţii de siguranţă pentru 
elevi şi personalul didactic. 
 

sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

1097. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Se alocă următoarea sumă pentru 
Amenajare grădiniţă Cefa, judeţul 
Timiş – 405 mii lei 
 
Sursa:  
Suma se alocă din bugetul SRI. 
 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Motivaţie:    
 Reabilitarea acestor şcoli este 
necesară pentru a putea funcţiona 
în condiţii de siguranţă pentru 
elevi şi personalul didactic. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1098. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 

Se alocă următoarea sumă pentru 
Teren de sport Inand, judeţul Timiş - 
105 mii lei 
 

Motivaţie:    
 Reabilitarea acestor şcoli este 
necesară pentru a putea funcţiona 
în condiţii de siguranţă pentru 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
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e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

 
Sursa:  
Suma se alocă din bugetul SRI. 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

elevi şi personalul didactic. 
 

fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1099. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Se alocă următoarea sumă pentru 
Teren de sport Cefa, judeţul Timiş – 
103 mii lei 
 
 
Sursa:  
Suma se alocă din bugetul SRI. 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Motivaţie:    
 Reabilitarea acestor şcoli este 
necesară pentru a putea funcţiona 
în condiţii de siguranţă pentru 
elevi şi personalul didactic. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1100. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 

Reabilitarea şcolii generale Gura 
Sutii, comuna Gura Sutii, judeţul 
Dâmboviţa, 
Valoare – 504 mii lei 
 
Sursa  de  finanţare propusă este 
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 

MOTIVAŢIE: Unităţile de 
învăţământ menţionate, necesită 
lucrări de reabilitare, reparaţii 
capitale, extindere, marea 
majoritate a lucrărilor au fost 
începute în anii precedenţi şi 
nefinalizate datorită lipsei de 
fonduri, împreunând desfăşurarea 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

grupa 50, art. 01 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

procesului de învăţământ. 
Nefinanţarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele mai sus 
menţionate duce la degradarea 
lucrărilor deja realizate. 
 
 

sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1101. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Reabilitare şcoala Cojocaru,    
comuna Mogosani, judeţul 
Dâmboviţa, 

 
Valoare – 205 mii 
 
Sursa  de  finanţare propusă este 
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

MOTIVAŢIE: Unităţile de 
învăţământ menţionate, necesită 
lucrări de reabilitare, reparaţii 
capitale, extindere, marea 
majoritate a lucrărilor au fost 
începute în anii precedenţi şi 
nefinalizate datorită lipsei de 
fonduri, împreunând desfăşurarea 
procesului de învăţământ. 
Nefinanţarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele mai sus 
menţionate duce la degradarea 
lucrărilor deja realizate. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1102. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 

Reabilitare şi dotări Grup Şcolar 
Petrol Moreni, – transformare în 
campus preuniversitar, municipiul 
Moreni, judeţul Dâmboviţa, 
 
Valoare – 1 010 mii lei 
 
 
Sursa  de  finanţare propusă este 
bugetul Administraţiei Prezidenţiale 
 

MOTIVAŢIE: Unităţile de 
învăţământ menţionate, necesită 
lucrări de reabilitare, reparaţii 
capitale, extindere, marea 
majoritate a lucrărilor au fost 
începute în anii precedenţi şi 
nefinalizate datorită lipsei de 
fonduri, împreunând desfăşurarea 
procesului de învăţământ. 
Nefinanţarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele mai sus 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
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Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

menţionate duce la degradarea 
lucrărilor deja realizate. 
 

1103. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Reabilitare grădiniţă comuna 
Lucieni, judeţul Dâmboviţa, 
 
Valoare – 205 mii lei 
 
 
Sursa  de  finanţare propusă este 
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

MOTIVAŢIE: Unităţile de 
învăţământ menţionate, necesită 
lucrări de reabilitare, reparaţii 
capitale, extindere, marea 
majoritate a lucrărilor au fost 
începute în anii precedenţi şi 
nefinalizate datorită lipsei de 
fonduri, împreunând desfăşurarea 
procesului de învăţământ. 
Nefinanţarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele mai sus 
menţionate duce la degradarea 
lucrărilor deja realizate. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1104. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 

Construire şcoala generală comuna 
Piersinari, judeţul Dâmboviţa, 
 
Valoare – 502 mii lei 
 
 
Sursa  de  finanţare propusă este 
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01 
 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 

MOTIVAŢIE: Unităţile de 
învăţământ menţionate, necesită 
lucrări de reabilitare, reparaţii 
capitale, extindere, marea 
majoritate a lucrărilor au fost 
începute în anii precedenţi şi 
nefinalizate datorită lipsei de 
fonduri, împreunând desfăşurarea 
procesului de învăţământ. 
Nefinanţarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele mai sus 
menţionate duce la degradarea 
lucrărilor deja realizate. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
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 Senat 
1105. Ministerul  Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Consolidare  şi reabilitare şcolile 
generale nr. 1 şi 2 comuna 
Lunguleţu, judeţul Dâmboviţa, 
 
Valoare – 490 mii lei 
 
 
Sursa  de  finanţare propusă este 
bugetul Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

MOTIVAŢIE: Unităţile de 
învăţământ menţionate, necesită 
lucrări de reabilitare, reparaţii 
capitale, extindere, marea 
majoritate a lucrărilor au fost 
începute în anii precedenţi şi 
nefinalizate datorită lipsei de 
fonduri, împreunând desfăşurarea 
procesului de învăţământ. 
Nefinanţarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele mai sus 
menţionate duce la degradarea 
lucrărilor deja realizate. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1106. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Reabilitarea şcolii de arte şi meserii 
comuna Produlesti, judeţul 
Dâmboviţa, 
 
Valoare – 490 mii lei 
 
 
Sursa  de  finanţare propusă este 
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

MOTIVAŢIE: Unităţile de 
învăţământ menţionate, necesită 
lucrări de reabilitare, reparaţii 
capitale, extindere, marea 
majoritate a lucrărilor au fost 
începute în anii precedenţi şi 
nefinalizate datorită lipsei de 
fonduri, împreunând desfăşurarea 
procesului de învăţământ. 
Nefinanţarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele mai sus 
menţionate duce la degradarea 
lucrărilor deja realizate. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   

1107. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 

Reabilitare   liceu „Mihai Viteazu”, 
comuna Visina, judeţul Dâmboviţa, 

MOTIVAŢIE: Unităţile de 
învăţământ menţionate, necesită 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

 
Valoare 205 mii lei 
 
 
Sursa  de  finanţare propusă este 
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

lucrări de reabilitare, reparaţii 
capitale, extindere, marea 
majoritate a lucrărilor au fost 
începute în anii precedenţi şi 
nefinalizate datorită lipsei de 
fonduri, împreunând desfăşurarea 
procesului de învăţământ. 
Nefinanţarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele mai sus 
menţionate duce la degradarea 
lucrărilor deja realizate. 
 

fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   

1108. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Reabilitare şcoala 1-4 sat Izvorul 
comuna Visina, judeţul Dâmboviţa, 
 
Valoare – 317 mii lei 
 
 
Sursa  de  finanţare propusă este 
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

MOTIVAŢIE: Unităţile de 
învăţământ menţionate, necesită 
lucrări de reabilitare, reparaţii 
capitale, extindere, marea 
majoritate a lucrărilor au fost 
începute în anii precedenţi şi 
nefinalizate datorită lipsei de 
fonduri, împreunând desfăşurarea 
procesului de învăţământ. 
Nefinanţarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele mai sus 
menţionate duce la degradarea 
lucrărilor deja realizate. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1109. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 

Construire grădiniţa sa Raciu, 
comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa, 
 
Valoare – 503 mii lei 
 

MOTIVAŢIE: Unităţile de 
învăţământ menţionate, necesită 
lucrări de reabilitare, reparaţii 
capitale, extindere, marea 
majoritate a lucrărilor au fost 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
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investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

 
Sursa  de  finanţare propusă este 
bugetul Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

începute în anii precedenţi şi 
nefinalizate datorită lipsei de 
fonduri, împreunând desfăşurarea 
procesului de învăţământ. 
Nefinanţarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele mai sus 
menţionate duce la degradarea 
lucrărilor deja realizate. 
 

permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1110. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Finanţare construcţie grădiniţa Putu 
cu Salcia,    comuna Matasaru, 
judeţul Dâmboviţa, 
  
Valoare – 72 mii lei  
 
 
Sursa  de  finanţare propusă este 
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

MOTIVAŢIE: Unităţile de 
învăţământ menţionate, necesită 
lucrări de reabilitare, reparaţii 
capitale, extindere, marea 
majoritate a lucrărilor au fost 
începute în anii precedenţi şi 
nefinalizate datorită lipsei de 
fonduri, împreunând desfăşurarea 
procesului de învăţământ. 
Nefinanţarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele mai sus 
menţionate duce la degradarea 
lucrărilor deja realizate. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1111. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 

Extindere  şcoala cls.   I-IV   sat 
Tetcoiu,  comuna Matasaru, judeţul 
Dâmboviţa 
 
 Valoare - 52 mii lei 
 
 
Sursa  de  finanţare propusă este 
Fondul de Rezervă Bugetară la 

MOTIVAŢIE: Unităţile de 
învăţământ menţionate, necesită 
lucrări de reabilitare, reparaţii 
capitale, extindere, marea 
majoritate a lucrărilor au fost 
începute în anii precedenţi şi 
nefinalizate datorită lipsei de 
fonduri, împreunând desfăşurarea 
procesului de învăţământ. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

Nefinanţarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele mai sus 
menţionate duce la degradarea 
lucrărilor deja realizate. 
 

exerciţiului bugetar.   
 

1112. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Reabilitare Şcoala Racoviţa, 
Comuna 
Bucşani, judeţul Dâmboviţa, 
 
Valoare – 501 mii lei 
 
 
Sursa  de  finanţare propusă este 
bugetul Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

MOTIVAŢIE: Unităţile de 
învăţământ menţionate, necesită 
lucrări de reabilitare, reparaţii 
capitale, extindere, marea 
majoritate a lucrărilor au fost 
începute în anii precedenţi şi 
nefinalizate datorită lipsei de 
fonduri, împreunând desfăşurarea 
procesului de învăţământ. 
Nefinanţarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele mai sus 
menţionate duce la degradarea 
lucrărilor deja realizate. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1113. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 

Modernizare Şcoala CORNESTI, 
comuna Cornesti, judeţul 
Dâmboviţa, 
 
Valoare – 505 mii lei 
 
 
Sursa  de  finanţare propusă este 
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01 

MOTIVAŢIE: Unităţile de 
învăţământ menţionate, necesită 
lucrări de reabilitare, reparaţii 
capitale, extindere, marea 
majoritate a lucrărilor au fost 
începute în anii precedenţi şi 
nefinalizate datorită lipsei de 
fonduri, împreunând desfăşurarea 
procesului de învăţământ. 
Nefinanţarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele mai sus 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
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Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

menţionate duce la degradarea 
lucrărilor deja realizate. 
 

1114. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Construcţie Şcoala 
FANTANELE, Comuna 
Cojasca, judeţul Dâmboviţa, 
 
Valoare– 505 mii lei 
 
 
Sursa  de  finanţare propusă este 
bugetul Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

MOTIVAŢIE: Unităţile de 
învăţământ menţionate, necesită 
lucrări de reabilitare, reparaţii 
capitale, extindere, marea 
majoritate a lucrărilor au fost 
începute în anii precedenţi şi 
nefinalizate datorită lipsei de 
fonduri, împreunând desfăşurarea 
procesului de învăţământ. 
Nefinanţarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele mai sus 
menţionate duce la degradarea 
lucrărilor deja realizate. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1115. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 

Extindere Şcoala sat CIOCANARI, 
comuna Niculesti, judeţul 
Dâmboviţa, 
 
Valoare – 2010 mii lei 
 
 
Sursa  de  finanţare propusă este 
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01 
 
Autor: Grupurile parlamentare 

MOTIVAŢIE: Unităţile de 
învăţământ menţionate, necesită 
lucrări de reabilitare, reparaţii 
capitale, extindere, marea 
majoritate a lucrărilor au fost 
începute în anii precedenţi şi 
nefinalizate datorită lipsei de 
fonduri, împreunând desfăşurarea 
procesului de învăţământ. 
Nefinanţarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele mai sus 
menţionate duce la degradarea 
lucrărilor deja realizate. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
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PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

 

1116. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Reabilitare Şcoala sat VIFORATA, 
comuna Aninoasa, judeţul 
Dâmboviţa, 
 
Valoare - 505 mii lei 
 
 
Sursa  de  finanţare propusă este 
bugetul Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

MOTIVAŢIE: Unităţile de 
învăţământ menţionate, necesită 
lucrări de reabilitare, reparaţii 
capitale, extindere, marea 
majoritate a lucrărilor au fost 
începute în anii precedenţi şi 
nefinalizate datorită lipsei de 
fonduri, împreunând desfăşurarea 
procesului de învăţământ. 
Nefinanţarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele mai sus 
menţionate duce la degradarea 
lucrărilor deja realizate. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1117. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Reabilitare Şcoala SATENI, comuna
Aninoasa, judeţul Dâmboviţa, 
 
Valoare - 144 mii lei 
 
 
Sursa  de  finanţare propusă este 
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

MOTIVAŢIE: Unităţile de 
învăţământ menţionate, necesită 
lucrări de reabilitare, reparaţii 
capitale, extindere, marea 
majoritate a lucrărilor au fost 
începute în anii precedenţi şi 
nefinalizate datorită lipsei de 
fonduri, împreunând desfăşurarea 
procesului de învăţământ. 
Nefinanţarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele mai sus 
menţionate duce la degradarea 
lucrărilor deja realizate. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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1118. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Reabilitare şi extindere Şcoala 
GEMENEA – BRATULESTI, 
comuna Voinesti, judeţul 
Dâmboviţa, 
 
Valoare – 202 mii lei 
 
 
Sursa  de  finanţare propusă este 
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

MOTIVAŢIE: Unităţile de 
învăţământ menţionate, necesită 
lucrări de reabilitare, reparaţii 
capitale, extindere, marea 
majoritate a lucrărilor au fost 
începute în anii precedenţi şi 
nefinalizate datorită lipsei de 
fonduri, împreunând desfăşurarea 
procesului de învăţământ. 
Nefinanţarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele mai sus 
menţionate duce la degradarea 
lucrărilor deja realizate. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1119. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Reabilitare şi extindere Şcoala 
MANGA, comuna Voinesti, judeţul 
Dâmboviţa, 
Valoare – 303 mii lei 
 
 
Sursa  de  finanţare propusă este 
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

MOTIVAŢIE: Unităţile de 
învăţământ menţionate, necesită 
lucrări de reabilitare, reparaţii 
capitale, extindere, marea 
majoritate a lucrărilor au fost 
începute în anii precedenţi şi 
nefinalizate datorită lipsei de 
fonduri, împreunând desfăşurarea 
procesului de învăţământ. 
Nefinanţarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele mai sus 
menţionate duce la degradarea 
lucrărilor deja realizate. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1120. Ministerul  Educaţiei, Reabilitare Şcoala GURA MOTIVAŢIE: Unităţile de Se propune respingerea, întrucât 
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Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

VULCANEI, comuna Vulcana 
Pandele, judeţul Dâmboviţa, 
 
Valoare – 505 mii lei 
 
 
Sursa  de  finanţare propusă este 
bugetul Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

învăţământ menţionate, necesită 
lucrări de reabilitare, reparaţii 
capitale, extindere, marea 
majoritate a lucrărilor au fost 
începute în anii precedenţi şi 
nefinalizate datorită lipsei de 
fonduri, împreunând desfăşurarea 
procesului de învăţământ. 
Nefinanţarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele mai sus 
menţionate duce la degradarea 
lucrărilor deja realizate. 
 

sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1121. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Reabilitare Şcoala BREBU, comuna 
Runcu, judeţul Dâmboviţa, 
 
Valoare – 404 mii lei 
 
 
Sursa  de  finanţare propusă este 
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

MOTIVAŢIE: Unităţile de 
învăţământ menţionate, necesită 
lucrări de reabilitare, reparaţii 
capitale, extindere, marea 
majoritate a lucrărilor au fost 
începute în anii precedenţi şi 
nefinalizate datorită lipsei de 
fonduri, împreunând desfăşurarea 
procesului de învăţământ. 
Nefinanţarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele mai sus 
menţionate duce la degradarea 
lucrărilor deja realizate. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1122. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 

Grădiniţa în construcţie, 
Comuna Buciumeni, judeţul 
Dâmboviţa, 
 

MOTIVAŢIE: Unităţile de 
învăţământ menţionate, necesită 
lucrări de reabilitare, reparaţii 
capitale, extindere, marea 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
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e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Valoare – 303 mii lei 
 
 
Sursa  de  finanţare propusă este 
bugetul Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

majoritate a lucrărilor au fost 
începute în anii precedenţi şi 
nefinalizate datorită lipsei de 
fonduri, împreunând desfăşurarea 
procesului de învăţământ. 
Nefinanţarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele mai sus 
menţionate duce la degradarea 
lucrărilor deja realizate. 
 

astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1123. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Reabilitare Şcoala nr. 1, comuna 
Doicesti, judeţul Dâmboviţa, 
 
Valoare – 303 mii lei 
 
 
Sursa  de  finanţare propusă este 
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

MOTIVAŢIE: Unităţile de 
învăţământ menţionate, necesită 
lucrări de reabilitare, reparaţii 
capitale, extindere, marea 
majoritate a lucrărilor au fost 
începute în anii precedenţi şi 
nefinalizate datorită lipsei de 
fonduri, împreunând desfăşurarea 
procesului de învăţământ. 
Nefinanţarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele mai sus 
menţionate duce la degradarea 
lucrărilor deja realizate. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1124. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 

Reabilitare Grădiniţa nr. 2, comuna 
Doicesti, judeţul Dâmboviţa, 
 
Valoare – 303 mii lei 
 
 
Sursa  de  finanţare propusă este 
bugetul Administraţiei Prezidenţiale 

MOTIVAŢIE: Unităţile de 
învăţământ menţionate, necesită 
lucrări de reabilitare, reparaţii 
capitale, extindere, marea 
majoritate a lucrărilor au fost 
începute în anii precedenţi şi 
nefinalizate datorită lipsei de 
fonduri, împreunând desfăşurarea 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
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„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

procesului de învăţământ. 
Nefinanţarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele mai sus 
menţionate duce la degradarea 
lucrărilor deja realizate. 
 

 

1125. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Reabilitare Şcoala comuna 
SOTANGA, judeţul Dâmboviţa, 
 
Valoare - 505 mii lei 
 
 
 
Sursa  de  finanţare propusă este 
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

MOTIVAŢIE: Unităţile de 
învăţământ menţionate, necesită 
lucrări de reabilitare, reparaţii 
capitale, extindere, marea 
majoritate a lucrărilor au fost 
începute în anii precedenţi şi 
nefinalizate datorită lipsei de 
fonduri, împreunând desfăşurarea 
procesului de învăţământ. 
Nefinanţarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele mai sus 
menţionate duce la degradarea 
lucrărilor deja realizate. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1126. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 

Reabilitare Şcoala GOLEASCA, 
comuna Sotanga 
 
Valoare – 505 mii lei 
 
 
Sursa  de  finanţare propusă este 
bugetul STS 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 

MOTIVAŢIE: Unităţile de 
învăţământ menţionate, necesită 
lucrări de reabilitare, reparaţii 
capitale, extindere, marea 
majoritate a lucrărilor au fost 
începute în anii precedenţi şi 
nefinalizate datorită lipsei de 
fonduri, împreunând desfăşurarea 
procesului de învăţământ. 
Nefinanţarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele mai sus 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
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Senat menţionate duce la degradarea 
lucrărilor deja realizate. 
 

1127. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Continuarea lucrărilor de construcţie 
la şcoala generală ROMANESTI, 
comuna Potlogi, judeţul Dâmboviţa, 
 
Valoare – 505 mii lei 
 
 
Sursa  de  finanţare propusă este 
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

MOTIVAŢIE: Unităţile de 
învăţământ menţionate, necesită 
lucrări de reabilitare, reparaţii 
capitale, extindere, marea 
majoritate a lucrărilor au fost 
începute în anii precedenţi şi 
nefinalizate datorită lipsei de 
fonduri, împreunând desfăşurarea 
procesului de învăţământ. 
Nefinanţarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele mai sus 
menţionate duce la degradarea 
lucrărilor deja realizate. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1128. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 

Reabilitarea Grădiniţei sat 
VIISAOARA, comuna Ulmi,  
judeţul Dâmboviţa, 
 
Valoare – 404 mii lei 
 
 
Sursa  de  finanţare propusă este 
bugetul STS 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

MOTIVAŢIE: Unităţile de 
învăţământ menţionate, necesită 
lucrări de reabilitare, reparaţii 
capitale, extindere, marea 
majoritate a lucrărilor au fost 
începute în anii precedenţi şi 
nefinalizate datorită lipsei de 
fonduri, împreunând desfăşurarea 
procesului de învăţământ. 
Nefinanţarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele mai sus 
menţionate duce la degradarea 
lucrărilor deja realizate. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
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1129. Ministerul  Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Continuarea construirii şcolii 
generale CAZACI, comuna Nucet, 
judeţul Dâmboviţa, 
 
Valoare – 505 mii lei 
 
 
Sursa  de  finanţare propusă este 
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

MOTIVAŢIE: Unităţile de 
învăţământ menţionate, necesită 
lucrări de reabilitare, reparaţii 
capitale, extindere, marea 
majoritate a lucrărilor au fost 
începute în anii precedenţi şi 
nefinalizate datorită lipsei de 
fonduri, împreunând desfăşurarea 
procesului de învăţământ. 
Nefinanţarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele mai sus 
menţionate duce la degradarea 
lucrărilor deja realizate. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1130. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Reabilitare grădiniţa GHINESTI, 
comuna Salcioara, judeţul 
Dâmboviţa, 
 
Valoare – 155 mii lei 
 
 
 
Sursa  de  finanţare propusă este 
bugetul STS 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

MOTIVAŢIE: Unităţile de 
învăţământ menţionate, necesită 
lucrări de reabilitare, reparaţii 
capitale, extindere, marea 
majoritate a lucrărilor au fost 
începute în anii precedenţi şi 
nefinalizate datorită lipsei de 
fonduri, împreunând desfăşurarea 
procesului de învăţământ. 
Nefinanţarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele mai sus 
menţionate duce la degradarea 
lucrărilor deja realizate. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

1131. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 

Reabilitarea şcoala CAPRIORU, 
comuna Tatarani, judeţul 

MOTIVAŢIE: Unităţile de 
învăţământ menţionate, necesită 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 



 
 
Nr. 
crt. 
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Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Dâmboviţa, 
 
Valoare – 207 mii lei 
 
 
Sursa  de  finanţare propusă este 
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

lucrări de reabilitare, reparaţii 
capitale, extindere, marea 
majoritate a lucrărilor au fost 
începute în anii precedenţi şi 
nefinalizate datorită lipsei de 
fonduri, împreunând desfăşurarea 
procesului de învăţământ. 
Nefinanţarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele mai sus 
menţionate duce la degradarea 
lucrărilor deja realizate. 
 

fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1132. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Reabilitare şi amenajare grădiniţa 
comuna TATARANI, judeţul 
Dâmboviţa, 
 
Valoare – 305 mii lei 
 
 
Sursa  de  finanţare propusă este 
bugetul STS 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

MOTIVAŢIE: Unităţile de 
învăţământ menţionate, necesită 
lucrări de reabilitare, reparaţii 
capitale, extindere, marea 
majoritate a lucrărilor au fost 
începute în anii precedenţi şi 
nefinalizate datorită lipsei de 
fonduri, împreunând desfăşurarea 
procesului de învăţământ. 
Nefinanţarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele mai sus 
menţionate duce la degradarea 
lucrărilor deja realizate. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

1133. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 

Reabilitare şcoli generale satele 
GHERGHITESTI şi CAPSUNA, 
comuna Cobia, judeţul Dâmboviţa, 
 
Valoare – 505 mii lei 

MOTIVAŢIE: Unităţile de 
învăţământ menţionate, necesită 
lucrări de reabilitare, reparaţii 
capitale, extindere, marea 
majoritate a lucrărilor au fost 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 



 
 
Nr. 
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investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

 
 
Sursa  de  finanţare propusă este 
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

începute în anii precedenţi şi 
nefinalizate datorită lipsei de 
fonduri, împreunând desfăşurarea 
procesului de învăţământ. 
Nefinanţarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele mai sus 
menţionate duce la degradarea 
lucrărilor deja realizate. 
 

bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1134. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Reabuilitare grădiniţe satele 
MANASTIRE, GHERGHITESTI, 
MISLEA, FRASIN DEAL şi 
BUDARI, comuna Cobia, judeţul 
Dâmboviţa, 
 
Valoare – 505 mii lei 
 
 
Sursa  de  finanţare propusă este 
bugetul STS 
 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
PSD+PC din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

MOTIVAŢIE: Unităţile de 
învăţământ menţionate, necesită 
lucrări de reabilitare, reparaţii 
capitale, extindere, marea 
majoritate a lucrărilor au fost 
începute în anii precedenţi şi 
nefinalizate datorită lipsei de 
fonduri, împreunând desfăşurarea 
procesului de învăţământ. 
Nefinanţarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivele mai sus 
menţionate duce la degradarea 
lucrărilor deja realizate. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

1135. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 

Reabilitare şi modernizare grădiniţă, 
com. Valea Moldovei, sat Miron, 
jud. Suceava 
Valoare - 505 mii lei 
 
Sursa: Redistribuie din fondul de 

Cerinţele legate de evoluţia 
natalităţii şi pentru satisfacere 
cererilor justificate ale cetăţenilor 
din zonele respective. 
Cerinţele legate de îmbunătăţirea 
condiţiilor de învăţământ şi 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
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crt. 
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investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor: Stan Ioan – deputat PSD 

stoparea degradării unităţilor 
şcolare. 
 

limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1136. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Construire grădiniţă, investiţie 
nouă, com. Forăşti, sat Boura, Jud. 
Suceava 
 
Valoare - 805 mii lei 
 
Sursa: Redistribuie din fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 
Autor: Stan Ioan – deputat PSD 

Cerinţele legate de evoluţia 
natalităţii şi pentru satisfacere 
cererilor justificate ale cetăţenilor 
din zonele respective. 
Cerinţele legate de îmbunătăţirea 
condiţiilor de învăţământ şi 
stoparea degradării unităţilor 
şcolare. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1137. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 

Modernizare, inclusiv centrala 
termică, Şcoala generală I – VIII 
clase, com. Forăşti, sat Manolea, 
jud. Suceava  
 
Valoare - 1.210 mii lei 
 
Sursa: Redistribuie din fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Cerinţele legate de evoluţia 
natalităţii şi pentru satisfacere 
cererilor justificate ale cetăţenilor 
din zonele respective. 
Cerinţele legate de îmbunătăţirea 
condiţiilor de învăţământ şi 
stoparea degradării unităţilor 
şcolare. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Guvernului. 
 
Autor: Stan Ioan – deputat PSD 

exerciţiului bugetar.   
 

1138. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Reabilitare şi modernizare Şcoala 
generală nr.2, com. Boroaia, sat 
Boroaia, jud. Suceava 
 
Valoare - 705 mii lei 
 
Sursa: Redistribuie din fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor: Stan Ioan – deputat PSD 

Cerinţele legate de evoluţia 
natalităţii şi pentru satisfacere 
cererilor justificate ale cetăţenilor 
din zonele respective. 
Cerinţele legate de îmbunătăţirea 
condiţiilor de învăţământ şi 
stoparea degradării unităţilor 
şcolare. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1139. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 

Reabilitare şi modernizare şcoala 
generală, com. Drăguşeni, sat 
Drăguşeni, jud. Suceava  
 
Valoare – 705 mii lei 
 
Sursa: Redistribuie din fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 
Autor: Stan Ioan – deputat PSD 

Cerinţele legate de evoluţia 
natalităţii şi pentru satisfacere 
cererilor justificate ale cetăţenilor 
din zonele respective. 
Cerinţele legate de îmbunătăţirea 
condiţiilor de învăţământ şi 
stoparea degradării unităţilor 
şcolare. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
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1140. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Modernizare şcoala I – IV, oraş 
Dolhasca, jud. Suceava 
 
Valoare - 805 mii lei 
 
Sursa: Redistribuie din fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor: Stan Ioan – deputat PSD 

Cerinţele legate de evoluţia 
natalităţii şi pentru satisfacere 
cererilor justificate ale cetăţenilor 
din zonele respective. 
Cerinţele legate de îmbunătăţirea 
condiţiilor de învăţământ şi 
stoparea degradării unităţilor 
şcolare. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   

1141. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Reabilitare şi modernizare şcoala, 
com. Mălin, sat Poiana Mărului, jud.
Suceava  
 
Valoare - 605 mii lei 
 
Sursa: Redistribuie din fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 
Autor: Stan Ioan – deputat PSD 

Cerinţele legate de evoluţia 
natalităţii şi pentru satisfacere 
cererilor justificate ale cetăţenilor 
din zonele respective. 
Cerinţele legate de îmbunătăţirea 
condiţiilor de învăţământ şi 
stoparea degradării unităţilor 
şcolare. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   

1142. Ministerul  Educaţiei, Modernizare  Şcoala  „Ion Cerinţele legate de evoluţia Se propune respingerea, întrucât 
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Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Mucileanu”, com. Fântâna Mare, 
jud. Suceava  
 
Valoare - 605 mii lei 
 
Sursa: Redistribuie din fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor: Stan Ioan – deputat PSD 

natalităţii şi pentru satisfacere 
cererilor justificate ale cetăţenilor 
din zonele respective. 
Cerinţele legate de îmbunătăţirea 
condiţiilor de învăţământ şi 
stoparea degradării unităţilor 
şcolare. 

sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   

1143. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Modernizare Şcoala de Arte şi 
Meserii, com. Mălin, jud. Suceava  
 
Valoare – 810 mii lei 
 
Sursa: Redistribuie din fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 
Autor: Stan Ioan – deputat PSD 

Cerinţele legate de evoluţia 
natalităţii şi pentru satisfacere 
cererilor justificate ale cetăţenilor 
din zonele respective. 
Cerinţele legate de îmbunătăţirea 
condiţiilor de învăţământ şi 
stoparea degradării unităţilor 
şcolare. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1144.  Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului  şi 
Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului cu suma de 
200 mii lei pentru: 

Sumele sunt necesare pentru 
lucrări de reparaţii şi consolidări 
pentru buna desfăşurare a 
activităţii  unităţilor de 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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1. Reabilitarea Scolii cu clasele I – 
VIII Valea Glodului, comuna 
Vulturesti, judetul Suceava – 40 mii 
lei  
2. Reabilitarea Grădiniţei Fântânele, 
sat Fântânele, comuna Fântânele, 
judetul Suceava – 40 mii lei  
3. Reabilitarea Scolii Racova, sat 
Racova, comuna Udeşti, judetul 
Suceava – 40 mii lei 
4. Reabilitarea Scolii Podeni, sat 
Podeni, comuna Buneşti, judetul 
Suceava – 40 mii lei 
5. Reabilitarea Scolii Corocăieşti, sat 
Corocăieşti, comuna Vereşti, judetul 
Suceava – 40 mii lei 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Dl. Nechifor Cătălin Ioan – 
dep. PSD+PC 
 

învăţământ menţionate. Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1145. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 30000 lei, 
pentru lucrari de investitii a 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale  a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
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„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Grupului Școlar Agromontan 

"Romeo Constantinescu"-clădire-

școală cu 10 clase oraș Vălenii de 

Munte 
 
Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Ecaterina Andronescu 
Deputat Gust Florentin 
Senator Mircea Geoana 

 

1146. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 16513 mii lei, 

pentru lucrari de investiții, 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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reabilitare, dotări investiționale a 

Grupului Școlar Agromontan "TR. 

Constantinescu"  oraș Vălenii de 

Munte 
 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
.... 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Deputat Aura Vasile 
Deputat Victor Cristea 
Deputat Vasile Gliga 

 

1147. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 71 mii lei, 

pentru lucrari de reabilitare a Școlii 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 



 
 
Nr. 
crt. 
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Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 
 

cls. I-VIII  

sat Cireșanu, com. Baba Ana 

 
Bugetul SRI 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Ecaterina Andronescu 
Deputat Victor Cristea 

 

1148. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 
 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 331 mii lei, 
pentru lucrari de utilitati, reabilitare 

a Școlii cls. I‐VIII sat Predeal, com. 

Predeal‐Sărari 

 
Bugetul STS 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
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Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Doina Silistru 
Deputat Aura Vasile 

1149. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 
 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 211 mii lei, 

pentru lucrari de reparații capitale, 

 utilități, reabilitare a Școlii  cls.  I‐

VIII sat Jugureni, com. Jugureni 

 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
.... 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Deputat Doina Burcau 
Senator Ioan Mang 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1150. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
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Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 
 

Sportului, cu suma de 79 mii lei, 

pentru lucrari de investitii a Școlii 

cls. I‐VIII  

sat  Dârvari,    com.  Valea 

Călugărească 

 
Bugetul SRI 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Deputat Vasile Gliga 
Senator Titus Corlatean 

fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1151. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 410 mii lei, 
pentru lucrari de investitii a 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 



 
 
Nr. 
crt. 
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Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 
 

Grădiniței sat Predeal‐Sărari,  com. 

Predeal‐Sărari  

 
Bugetul STS 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Deputat Sorin Ioan Roman 
Senator Ecaterina Andronescu 
Deputat Damian Florea 

Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

1152. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 
 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 1351 mii lei, 
pentru lucrari de investitii, reabilitare 

a Școlii  cls.  I‐VIII  Nr.1  oraș 

Boldești‐Scăeni 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale  a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 555 -

 
Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Ecaterina Andronescu 
Deputat Aura Vasile 
Senator Mircea Geoana 

1153. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 
 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 129 mii lei, 

pentru lucrari de investitii  a Școlii 

cls.  I‐IV  și  Grădiniță  sat  Aluniș,  

com. Aluniș 

 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
.... 
 
Autori:  

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 556 -

Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Ecaterina Andronescu 
Senator Cristian Diaconescu 

1154. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 
 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 850 mii lei, 
pentru lucrari de investitii a 

Grupului Școlar sat Cioranii de Jos, 

com. Ciorani 

 

Bugetul STS 
  
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Ecaterina Andronescu 
Deputat Aura Vasile 
Deputat Vasile Gliga 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 557 -

1155. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 
 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 23 mii lei, 

pentru lucrari de investitii a Școlii 

cls.  I‐IV  sat  Plaiu  Câmpinei,  com. 

Șotrile  

 
Bugetul SRI 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Ecaterina Andronescu 
Deputat Damian Florea 
Senator Mircea Geoana 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1156. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 194 mii lei, 
pentru lucrari de utilitati a 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale  a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 558 -

investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 
 

Grădiniței  sat  Scurtești,  com. 

Ștefești  

 
Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Ecaterina Andronescu 
Deputat Aura Vasile 
 

normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1157. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 
 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 195 mii lei, 
pentru lucrari de investitii a 

Grădiniței  sat  Plopeni  Sat,  com. 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 559 -

Dumbrăvești 

 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
.... 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Ecaterina Andronescu 
Deputat Sorin Cristian Dumitrescu 

1158. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 
 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 794 mii lei, 

pentru lucrari de investitii a Școlii 

cls. I‐VIII sat Ștefești, com. Ștefești 

 
Bugetul STS 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 560 -

PSD+PC 
Senator Ecaterina Andronescu 
Deputat Cornel Resmerita 

1159. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 
 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 
pentru lucrari de investitii a 

Grădiniței PP sat Blejoi, com. Blejoi 

 
Bugetul SRI 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Deputat Aura Vasile 
Deputat Anghel Stanciu 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1160. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 
 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 
pentru lucrari de investitii a 

Grupului Școlar Agromontan 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 561 -

"R.  Constantinescu"  Școală    cu  10 

săli de clasă, ferma didactică 

oraș Vălenii de Munte 

 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
.... 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Ecaterina Andronescu 
Deputat Aura Vasile 

1161. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 500 mii lei, 

pentru lucrari de investitii a Școala 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale  a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 562 -

„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 
 

cu  10  săli  de  clasă  în  cadrul 

campus  școlar   oraș  Vălenii  de 

Munte 

 
Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Ecaterina Andronescu 
Deputat Doina Burcau 
Senator Mircea Geoana 

1162. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 400 mii lei, 

pentru lucrari de reabilitare a Școlii 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 563 -

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 
 

Generală  nr.2,  cartier  Valea 

Gardului, oraș Vălenii de Munte 

 
Bugetul STS 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Deputat Aura Vasile 
Senator Cristian Diaconescu 

 

1163. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 350 mii lei, 
pentru lucrari de reabilitare a 

Colegiului Național "Nicolae Iorga"  

oraș Vălenii de Munte 

 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale  a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 564 -

Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Ecaterina Andronescu 
Deputat Anghel Stanciu 

1164. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 358 mii lei, 

pentru lucrari de reparatii a Școala 

de  Arte  și  Meserii  "Gheorghe 

Pănculescu" oraș Vălenii de Munte 

 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
.... 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 565 -

PSD+PC 
Senator Ecaterina Andronescu 
Deputat Aura Vasile 
Deputat Vasile Gliga 

1165. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 400 mii lei, 

pentru lucrari de reabilitare a Școala 

Generală  nr.2,  cartier  Valea 

Gardului, oraș Vălenii de Munte 

 
Bugetul SRI 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Ecaterina Andronescu 
Senator Ioan Mang Deputat Vasile 
Gliga 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1166. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 566 -

Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Sportului, cu suma de 350 mii lei, 
pentru lucrari de reabilitare a 

instalație de încălzire a Colegiul 

Național  ,,Nicolae  Iorga,,    oraș 

Vălenii de Munte 

Bugetul STS 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Ecaterina Andronescu 
Deputat Aura Vasile 

fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

1167. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 358 mii lei, 

pentru lucrari de reparatii a SAM 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 567 -

„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii ,,Gheorghe  Panculescu,,  oraș 

Vălenii de Munte 

Fondul de Rezervă al Guvernului 
.... 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Ecaterina Andronescu 
Deputat Cornel Resmerita 

exerciţiului bugetar.   
 

1168. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 960 mii lei, 
pentru lucrari de reabilitare a 

Grădiniță P.N. Nr.1 com. Telega 

Bugetul STS 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 568 -

Deputat Aura Vasile 
Deputat Vasile Gliga 
Senator Mircea Geoana 

1169. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 569 mii lei, 

pentru lucrari de reabilitare a Școala 

generală sat Meseșenii de Jos, com. 

Meseșenii de Jos 

Bugetul SRI 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Deputat Aura Vasile 
Senator Ecaterina Andronescu 
Senator Doina Silistru 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1170. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 
pentru lucrari de investitii a 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale  a fost 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 569 -

Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Grădiniță  PN  sat  Chiesd,  com. 

Chiesd  

 
Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Ecaterina Andronescu 
Deputat Damian Florea 

astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1171. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 

pentru lucrari de investitii a   Școala 

gimnazială sat Chiesd, com. Chiesd 

Bugetul Administraţiei 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale  a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 570 -

Prezitenţiale 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Mircea Geoana 
Deputat Victor Cristea 
Deputat Doina Burcau 

1172. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 276 mii lei, 
pentru lucrari de reabilitare corp B si 

D a  Școala generală cls. I‐VIII corp 

B și D  oraș Tălmaciu 

 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
.... 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Ecaterina Andronescu 
Deputat Sorin Ioan Roman 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1173. Ministerul  Educaţiei, Suplimentarea bugetului Ministerul   Se propune respingerea, întrucât 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 571 -

Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 850 mii lei, 
pentru lucrari de reabilitare a 

Grupului  Școlar  ,,J.  Lebel''    oraș 

Tălmaciu 

 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Ecaterina Andronescu 
Senator Cristian Diaconescu 

sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

1174. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 

pentru lucrari de transferuri  a  Școlii 

,,Marțian Negrea" sat   Valea Viilor, 

Bugetul STS Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 572 -

com. Valea Viilor 

Bugetul SRI 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Deputat Aura Vasile 
Senator Cristian Diaconescu 

1175. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 
pentru lucrari de transferuri a 

Grupul  Școlar  ,,J.  Lebel''  pentru 

structura  cu  clas.  I‐VIII''    în  oraș 

Tălmaciu 

 
Bugetul Administraţiei 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale  a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 573 -

Prezitenţiale 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Mircea Geoana 
Deputat Gust Florentin 

1176. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 

pentru lucrari de transferuri a  Liceul 

Teoretic    grădiniță,  oraș  Ocna 

Sibiului  

 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
.... 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 574 -

Senator Ecaterina Andronescu 
Deputat Doina Burcau 

1177. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 

pentru lucrari de transferuri a  Școala 

cu  clasele  I‐VIII    grădiniță  sat. 

Micăsasa, com. Micăsasa 

Bugetul SRI 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Deputat Vasile Gliga 
Deputat Gust Florentin 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1178. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale  a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 575 -

investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

pentru lucrari de transferuri a  Școlii 

cu  cls.  I‐VIII  sat  Șura  Mare,  com. 

Șura Mare 

Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Mircea Geoana 
Senator Ecaterina Andronescu 
Deputat Sorin Cristian Dumitrescu 
Deputat Doina Burcau 

normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1179. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 

pentru lucrari de transferuri a  Școlii 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale  a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 576 -

„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii cu  cls.  I‐VIII  sat  Alămor,  com. 

Loamneș 

Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Mircea Geoana 
Senator Ecaterina Andronescu 
 

1180. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 

pentru lucrari de transferuri a  Școala 

cu cls.  I‐VIII  în com. Laslea pentru 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 577 -

Grădiniță PN com. Laslea 

Fondul de Rezervă al Guvernului 
.... 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Deputat Aura Vasile 
Deputat Anghel Stanciu 

1181. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 

pentru lucrari de transferuri a  Școala 

cu  cls.  I‐IV  sat  Nou  Sătesc,  com. 

Laslea 

Bugetul STS 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 578 -

Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Deputat Aura Vasile 
Senator Ioan Mang 

1182. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 

pentru lucrari de transferuri a  Școala 

cu  cls.  I‐IV  sat  Roandola,  com. 

Laslea 

Bugetul SRI 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Ecaterina Andronescu 
Deputat Sorin Ioan Roman 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1183. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale  a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 579 -

e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

pentru lucrari de utilitati a  Școlii cu 

clasele  I‐VIII    ,,Ilie  Micu''   

grădiniță  sat.  Mihăileni,  com. 

Mihăileni 

Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Deputat Aura Vasile 
Senator Mircea Geoana 

permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1184. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 580 -

investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

pentru lucrari de utilitati a  Școala cu 

cls.  I‐VIII  în  com.  Porumbacu  de 

Jos  pentru  Școala  cu  cls.  I‐VIII  în 

sat Colun, com. Porumbacu de Jos 

Fondul de Rezervă al Guvernului 
.... 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Ecaterina Andronescu 
Deputat Damian Florea 

limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1185. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale  a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 581 -

investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

pentru lucrari de utilitati a  Școală cu 

cls.  I‐VIII  sat  Alămor,  com. 

Loamneș 

Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Ecaterina Andronescu 
Senator Mircea Geoana 
Deputat Victor Cristea 

normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1186. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 

pentru lucrari de utilitati a  Școlii cu 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 582 -

Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

clasele  I‐VIII    ,,Ilie  Micu''   

grădiniță sat. Ludoș, com. Ludoș 

Bugetul STS 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Deputat Aura Vasile 
Deputat Sorin Cristian Dumitrescu 

1187. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 

pentru lucrari de utilitati a  Școlii nr. 

2 cu cls.  I‐VIII  în sat Bârghiș, com. 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 583 -

Bârghiș pentru Școala cu cls. I‐VIII 

în sat Pelișor, com. Bârghiș 

Bugetul SRI 
 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Deputat Doina Burcau 
Senator Doina Silistru 

1188. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 

pentru lucrari de utilitati la   Școala 

nr.  1  cu  cls.  I‐VIII  în  sat  Bârghiș, 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 584 -

com. Bârghiș pentru Școala cu cls. 

I‐VIII în sat Pelișor, com. Bârghiș 

Fondul de Rezervă al Guvernului 
.... 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Ecaterina Andronescu 
Deputat Gust Florentin 

1189. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 
pentru lucrari de reparatii capitale la 

Școală cu cls. I‐VIII sat Tilișca, com. 

Tilișca 

Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale  a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 585 -

Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Ecaterina Andronescu 
Deputat Gust Florentin 

1190. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 
pentru lucrari de reparatii capitale la 

SAM pentru grădiniță, sat Noiștad, 

com. Iacobeni 

Bugetul SRI 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Deputat Aura Vasile 
Senator Mircea Geoana 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1191. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 
pentru lucrari de reparatii capitale la 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 586 -

investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

SAM sat Noiștad, com. Iacobeni 

Bugetul STS 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Deputat Aura Vasile 
Deputat Sorin Cristian Dumitrescu 

în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 

1192. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 
pentru lucrari de reparatii capitale la 

SAM sat Iacobeni , com. Iacobeni 

Fondul de Rezervă al Guvernului 
.... 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Mircea Geoana 
Senator Ecaterina Andronescu 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1193. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 587 -

 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

pentru lucrari de reabilitare la 

Școală  cu  cls.  I‐VIII  sat  Vurpăr, 

com. Vurpăr 

Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Deputat Aura Vasile 
Senator Ioan Mang 

Administraţiei Prezidenţiale  a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1194. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 
pentru lucrari de reabilitare la 

Școală cu cls. I‐VIII sat Tilișca, com. 

Tilișca 

Fondul de Rezervă al Guvernului 
.... 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 588 -

Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Ecaterina Andronescu 
Deputat Gust Florentin 

1195. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 
pentru lucrari de reabilitare la 

Grupul  Școlar  ,,J.  Lebel''  pentru 

structura  cu  clas.  I‐VIII''    în  oraș 

Tălmaciu 

Bugetul SRI 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Deputat Victor Cristea  
Deputat Anghel Stanciu 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1196. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 589 -

Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Sportului, cu suma de 100 mii lei, 
pentru lucrari de reabilitare la 

Școală  cu  cls.  I‐VIII  sat  Slimnic, 

com. Slimnic 

Fondul de Rezervă al Guvernului 
.... 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Deputat Cornel Resmerita 
Senator Doina Silistru 

fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1197. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 
pentru lucrari de reabilitare la 

Școală  cu  cls.  I‐VIII  oraș  Ocna 

Sibiului 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 590 -

Bugetul STS 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Deputat Anghel Stanciu 
Senator Cristian Diaconescu 

1198. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 
pentru lucrari de reabilitare la 

Școală  cu  cls.  I‐VIII  sat  Mihăileni, 

com. Mihăileni 

Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Deputat Sorin Ioan Roman 
Senator Ecaterina Andronescu 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale  a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1199. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 
pentru lucrari de reabilitare la 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 591 -

e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Școala cu clasele I‐VIII   grădiniță 

sat. Ludoș, com. Ludoș 

Bugetul SRI 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Deputat Damian Florea 
Senator Mircea Geoana 

fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1200. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 
pentru lucrari de reabilitare la 

Școală  cu  cls.  I‐VIII  sat  Loamneș, 

com. Loamneș 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 592 -

 

Fondul de Rezervă al Guvernului 
.... 

 

Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Deputat Doina Burcau 
Senator Titus Corlatean 

1201. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 
pentru lucrari de reabilitare la 

Școala cu clasele I‐VIII   grădiniță 

sat. Laslea, com. Laslea 

Bugetul STS 
Autori:  

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 593 -

Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Deputat Aura Vasile 
Senator Ioan Mang 

1202. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 
pentru lucrari de reabilitare la 

Școala  cu  clasele  I‐IV  în  sat  Nou 

Săsesc, com. Laslea 

Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Ecaterina Andronescu 
Senator Mircea Geoana 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale  a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1203. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 594 -

investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

pentru lucrari de reabilitare la  SAM 

pentru  grădiniță  în  localitatea 

Netuș, com. Iacobeni 

Fondul de Rezervă al Guvernului 
.... 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Deputat Vasile Gliga 
Senator Cristian Diaconescu 

limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1204. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 
pentru lucrari de reabilitare la 

Școala cu clasele I‐VIII   grădinița  

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale  a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 595 -

01 Constructii 

sat Cârța, com. Cârța 

Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Deputat Aura Vasile 
Deputat Sorin Cristian Dumitrescu 

1205. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 
pentru lucrari de reabilitare la 

Școala  cu  clasele  I‐VIII  sat  Retiș, 

com. Brădeni 

Bugetul SRI 

 

Autori:  

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 596 -

Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Deputat Victor Cristea 
Deputat Doina Burcau 

1206. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 
pentru lucrari de reabilitare la 

Școala cu clasele  I‐VIII sat Păucea, 

com. Blăjel 

Fondul de Rezervă al Guvernului 
.... 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Deputat Sorin Ioan Roman 
Deputat Anghel Stanciu 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1207. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 
pentru lucrari de reabilitare la 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 597 -

investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Școala cu clasele I‐VIII   grădinița  

sat Blăjel, com. Blăjel 

Fondul de Rezervă al Guvernului 
.... 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Ecaterina Andronescu 
Deputat Aura Vasile 

limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1208. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 
pentru lucrari de reabilitare la 

Școala  cu  clasele  I‐VIII  corp  2  sat 

Biertan, com. Biertan 

Fondul de Rezervă al Guvernului 
.... 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 598 -

Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Ecaterina Andronescu 
Deputat Anghel Stanciu 

1209. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 
pentru lucrari de reabilitare la 

Școala  cu  clasele  I‐VIII  sat  Alma, 

com. Alma 

Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Deputat Cornel Resmerita 
Senator Doina Silistru 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale  a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1210. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 
pentru lucrari de reabilitare la 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale  a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
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investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Grădinița sat Vurpăr, com. Vurpăr 

Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Mircea Geoana 
Senator Cristian Diaconescu 

permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1211. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 

pentru lucrari de reabilitare la  SAM 

,,Șt. Roth''  sat Moșna, com. Moșna 

Fondul de Rezervă al Guvernului 
.... 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Ecaterina Andronescu 
Deputat Aura Vasile 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
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1212. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 
pentru lucrari de reabilitare la 

Școala cu clasele  I‐VIII sat Vurpăr, 

com. Vurpăr 

Bugetul SRI 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Titus Corlatean 
Senator Doina Silistru 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului Român de Informaţii a 
fost astfel dimensionat astfel incât 
să permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
 

1213. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 
pentru lucrari de reabilitare la 

Școala cls. I‐IV sat Șura Mare, com. 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
astfel incât să permită desfaşurarea 
în condiţii normale a activităţilor 
specifice acestuia. 
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Șura Mare 

Bugetul STS 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Senator Ecaterina Andronescu 
Senator Mircea Geoana 
Senator Cristian Diaconescu 

1214. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 70/ Aliniat 
01 Constructii 

Suplimentarea bugetului Ministerul  
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cu suma de 100 mii lei, 
pentru lucrari de reabilitare la 

Școală  generală  sat  Mălâncrav, 

com. Laslea 

Bugetul Administraţiei 
Prezitenţiale 
Autori:  
Grupurile Parlamentare Senat si 
Camera Deputatilor Alianta 
PSD+PC 
Deputat Sorin Ioan Roman 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale  a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
acestuia. 
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Deputat Sorin Cristian Dumitrescu 
Senator Doina Silistru 

1215. Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 

Capitolul 6501 
„Învăţământ” 
Titlu 71/ Aliniat 
01 Constructii 
 
 
 
 

Suplimentarea          bugetului 
Ministerului    Educației,  Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului, cu  suma de 
300 de mii lei, Obiectiv de investitii , 
Gradinita  cu  3  grupe  sat  Sauca, 
comuna Laza, judetul Vaslui 
Sursa de finantare:Fondul de rezerva 
bugetara aflat la dispozitia 
Guvernului 
Grupurile  Parlamentare  Senat  si 
Camera Deputatilor Alianta PSD+PC, 
Senator Silistru Doina, PSD+PC 

Pentru asigurarea conditiilor 
optimede desfasurare a unui 
invatamant de calitate 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1216. Anexa nr.3/25/02 
cap.6501, grupa 20, titlul II 
(bunuri şi servicii), art. 05, 

alin. 30 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 

Inovării 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi 

Inovării, anexa nr.3/25/02 
cap.6501, grupa 20, titlul II 
(bunuri şi servicii), art. 05, 

alin. 30,  cu suma de 30.000 
RON pentru înlocuirea 

mobilierului Grădiniţei nr. 
43, anexa din str. Pavlov, 

Bucureşti 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

 
Iniţiator: Deputat PD-L 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
înlocuirea mobilierului 

acestei grădiniţe având în 
vedere că în prezent este 
într-o stare avansată de 
degradare, fiind vechi de 

aproape 15 ani. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
prin amendament se solicită 
suplimentarea bugetului unui 
minister inexistent. De altfel, 
amendamentul este greşit formulat  
întrucât finanţarea cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se asigură din 
bugele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale pe a căror 
rază acestea funcţionează. De 
asemenea, lucrările la care se face 
referire în amendament reprezintă 
lucrări de natura investiţiilor şi nu 
de natura bunurilor şi serviciilor. În 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 603 -

Costică Canacheu  
 
 
 

ceea ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1217. Anexa nr. 3/25/02, 
cap.6501, grupa 20, titlul II 
(bunuri şi servicii), art.01, 

alin.30 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 

Inovării 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului 

Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
anexa nr. 3/25/02, cap.6501, 
grupa 20, titlul II (bunuri şi 
servicii), art.01, alin.30,  cu 

suma de 70.000 RON pentru 
reabilitarea acoperişului 
Şcolii Generale nr. 162, 

Bucureşti 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

 
Iniţiator: Deputat PD-L 

Costică Canacheu  
 

  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acoperişului   

acestei şcoli având în 
vedere că în prezent este 
într-o stare avansată de 

degradare. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
prin amendament se solicită 
suplimentarea bugetului unui 
minister inexistent. De altfel, 
amendamentul este greşit formulat  
întrucât finanţarea cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se asigură din 
bugele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale pe a căror 
rază acestea funcţionează. De 
asemenea, lucrările la care se face 
referire în amendament reprezintă 
lucrări de natura investiţiilor şi nu 
de natura bunurilor şi serviciilor. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
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va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1218. Anexa nr. 3/25/02, 
cap.6501, grupa 20, titlul II 
(bunuri şi servicii), art.01, 

alin.30 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 

Inovării 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului 

Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
anexa nr. 3/25/02, cap.6501, 
grupa 20, titlul II (bunuri şi 
servicii), art.01, alin.30,  cu 

suma de 20.000 RON pentru 
montarea unui sistem de 
supraveghere în Şcoala 

Generală nr. 182, Bucureşti 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

 
Iniţiator: Deputat PD-L 

Costică Canacheu  
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
montarea unui sistem de 
supraveghere în această 
şcoală, deoarece se află 

într-o zonă cu 
infracţionalitate crescută.  

Se propune respingerea, întrucât 
prin amendament se solicită 
suplimentarea bugetului unui 
minister inexistent. De altfel, 
amendamentul este greşit formulat  
întrucât finanţarea cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se asigură din 
bugele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale pe a căror 
rază acestea funcţionează. De 
asemenea, lucrările la care se face 
referire în amendament reprezintă 
lucrări de natura investiţiilor şi nu 
de natura bunurilor şi serviciilor. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1219. Anexa nr. 3/25/02, Se propune suplimentare Se solicită admiterea Se propune respingerea, întrucât 
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cap.6501, grupa 20, titlul II 
(bunuri şi servicii), art.01, 

alin.03 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 

Inovării 

bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
anexa nr. 3/25/02, cap.6501, 
grupa 20, titlul II (bunuri şi 
servicii), art.01, alin.30,  cu 

suma de 100.000 RON pentru 
modernizarea instalaţiei 

termice a Şcolii Speciale nr. 
10, Bucureşti 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 

rezervă al Guvernului 
 

Iniţiator: Deputat PD-L 
Costică Canacheu 

  
 
 

amendamentului pentru 
modernizarea instalaţiei 
termice a  acestei şcoli 
având în vedere că în 
prezent încălzirea se 

realizează prin sobe cu 
gaz. 

 

prin amendament se solicită 
suplimentarea bugetului unui 
minister inexistent. De altfel, 
amendamentul este greşit formulat  
întrucât finanţarea cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se asigură din 
bugele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale pe a căror 
rază acestea funcţionează. De 
asemenea, lucrările la care se face 
referire în amendament reprezintă 
lucrări de natura investiţiilor şi nu 
de natura bunurilor şi serviciilor. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1220. Anexa3/25/28 
Ministerul Educatiei ,Inovarii si 
Cercetarii. 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educatiei,Inovarii si Cercetarii cu 
suma de 750 mii euro necesara 
achizitionarii unui nr. de 25 
microbuze scolare pentru transport 
elevi in mediu rural din judetul Bacau. 
 

Aceasta achizitiae este necesara 
pentru a elimina riscurile si 
suprasolicitarile copiilor care 
parcurg distante mari de la si 
pana la scoala prin zone chiar 
nelocuite si 
periculoase.Performanta scolara 

Se propune respingerea, întrucât 
prin amendament se solicită 
suplimentarea bugetului unui 
minister inexistent. De asemenea, 
amendamentul este neclar întrucât 
nu se precizează capitolul şi titlul 
de cheltuieli şi nici sursa de 
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(Senator PSD, Elena Mitrea) tine si de conditiile in care se 
desfasoara activitatea scolara.  
Solicitarea este avand oportuna 
in vedere ca urmeaza comasarile 
de scoli si reducerea nr. De 
cadre didactice. 

finanţare. 
 

1221. Anexa nr.3/25 
Obiectivul proiectului 
Construire Grădiniţă 

Construire Grădiniţă cu program 
normal în comuna Remeţi 
Jud. Maramureş-200 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Redistribuire de la 
Secretariatul General al Guvernului 
 
M.Sorin BOTA 
Senator  
 

Proiect integrat măsura 322 din 
PNDR  fonduri FEADR 

 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, nefiind 
precizate capitolul şi titlul de 
cheltuieli din care ar urma să se 
asigure finanţarea lucrărilor. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului a fost dimensionat 
astfel încât să se asigure 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestuia şi a unităţilor aflate în 
finanţare.  
 

1222. Anexa nr.3/25 
Obiectivul proiectului 
Reabilitarea Grădiniţe 

Reabilitarea Grădiniţei din localitatea 
Lăpuşel, comuna RECEA 
Jud. Maramureş-100 mii lei 
 
Reabilitarea Grădiniţei din localitatea 
Săsar, comuna RECEA 
Jud. Maramureş 
 
Sursa de finanţare: Redistribuire de la 
Secretariatul General al Guvernului 
 
M.Sorin BOTA 

Reabilitare grădiniţă 
 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, nefiind 
precizate capitolul şi titlul de 
cheltuieli din care ar urma să se 
asigure finanţarea lucrărilor. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului a fost dimensionat 
astfel încât să se asigure 
funcţionarea în condiţii normale a 
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Senator  
 

acestuia şi a unităţilor aflate în 
finanţare.  
 

1223. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educatiei,Cercetarii, Tineretului 
si Sportului, cap 51, art. 02, alin 
15 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Neamt, 
pentru finalizarea obiectivului « 
Scoala cu clasele I-VIII», sat 
Buruienesti comuna Doljesti, cu suma 
de 900.000  Ron.  
 
Sursa de finantare:  Bugetul 
Secretariatul General al Guvernului
 
Initiator 
Senator Ioan CHELARU –PSD+PC 

Finalizarea lucrarilor la 
obiectivul de investitii de 
importanţă educativa  
 
 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, nefiind 
precizate capitolul şi titlul de 
cheltuieli din care ar urma să se 
asigure finanţarea lucrărilor. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului a fost dimensionat 
astfel încât să se asigure 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestuia şi a unităţilor aflate în 
finanţare.  
 

1224. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educatiei,Cercetarii, Tineretului 
si Sportului, cap 51, art. 02, alin 
15 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Neamt, 
pentru obiectivul « construcţie 
grădiniţă» sat Pancesti, comuna 
Pancesti, cu suma de 900.000 Ron. 
 
Sursa de finantare:  Bugetul 
Secretariatul General al Guvernului
 
Initiator 
Senator Ioan CHELARU –PSD+PC 

Finalizarea lucrarilor la 
obiectivul de investitii de 
importanţă educativa  
 
 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, nefiind 
precizate capitolul şi titlul de 
cheltuieli din care ar urma să se 
asigure finanţarea lucrărilor. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului a fost dimensionat 
astfel încât să se asigure 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestuia şi a unităţilor aflate în 
finanţare.  
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1225. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educatiei,Cercetarii, Tineretului 
si Sportului, cap 51, art. 02, alin 
15 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Neamt, 
pentru obiectivul « finalizare 
construcţie grădiniţă cu program», 
comuna Sabaoani, cu suma de 
805.668 Ron. 
 
Sursa de finantare:  Bugetul 
Secretariatul General al Guvernului
 
Initiator 
Senator Ioan CHELARU –PSD+PC 

Finalizarea lucrarilor la 
obiectivul de investitii de 
importanţă educativa  
 
 

Se propune respingerea, întrucât  
amendamentul este neclar, nefiind 
precizate capitolul şi titlul de 
cheltuieli din care ar urma să se 
asigure finanţarea lucrărilor. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului a fost dimensionat 
astfel încât să se asigure 
funcţionarea în condiţii normale a 
acestuia şi a unităţilor aflate în 
finanţare.  
 

1226. Anexa nr.3/25/02 pag. 12 
 
Capitol 6501 
Titlul 71 
Art. 01 
Alin. 01  
 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
6501 „Învăţământ”, titlul 71 „Active 
nefinanciare”, art. 01 „Active fixe”, 
alin. 01 „Construcţii” cu suma de 360 
mii lei, pentru următoarele obiective 
din judeţul Neamţ: 
 
Comuna Bâra,  sat Rediu - Grădiniţă 
cu program normal –  construcţie, 360 
mii lei 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară aflat la 

ispoziţia Guvernului 
 

Motivare: 
Pentru asigurarea condiţiilor 
optime de desfăşurare a unui 
învăţământ preşcolar de calitate 
 

 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
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Autori:  
senator PSD+PC IOAN CHELARU 

 
1227. Anexa nr.3/25/02 pag. 12 

 
Capitol 6501 
Titlul 71 
Art. 01 
Alin. 01  
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Neamt, 
pentru finalizarea 
obiectivului « construcţie sala de sport 
componenta Campus Scolar » comuna 
Tamaseni,sat Adjudeni cu suma de 
2.940.000 Ron. 
 
Sursa de finanţare: 
Ministerul Public 
 
Initiator 
Senator Ioan CHELARU –PSD+PC 

Necesitatea crearii de conditii 
de agrement  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece bugetul 
Ministerului Public a fost astfel 
dimensionat astfel incât să permită 
desfaşurarea în condiţii normale a 
activităţilor specifice acestuia.   
 

1228. Anexa nr.3/25/02 pag. 12 
 
Capitol 6501 
Titlul 71 
Art. 01 
Alin. 01  
 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
6501 „Învăţământ”, titlul 71 „Active 
nefinanciare”, art. 01 „Active fixe”, 
alin. 01 „Construcţii” cu suma de 200 
mii lei, pentru următoarele obiective 
din judeţul Neamţ: 
 
Comuna Tupilaţi, sat Tupilaţi - 
Grădiniţă cu program normal –  
construcţie, 200 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Motivare: 
Pentru asigurarea condiţiilor 
optime de desfăşurare a unui 
învăţământ preşcolar de calitate 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
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Autori:  
senator PSD+PC IOAN CHELARU 
 

1229. Anexa nr.3/25, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 3/25 cu 
suma de : 34.613.564 lei 
 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului  
 
 
Iniţiator: Senator PSD Alexandru 
Cordoş 
 Deputat PSD Cornel Itu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 
 - construcţia corp şcoala 10 
clase la Liceul Octavian Goga 
,din Localitatea Huedin, jud 
Cluj 
 - valoare – 1.961.000 lei  
 
 - construcţia campusului  şcolar 
10 Sali la Grupul Şcolar 
Huedin,str Horea localitatea  
Huedin ,jud Cluj 
 - valoare- 21.914.238 lei 
 
-renovarea acoperişului Scolii 
generale sat Rediu comuna 
Aiton, jud. Cluj-valoare: 
200.000 lei 
 
 -modernizare baza sportiva 
com. Cămăraşu, jud Cluj –  
valoare 150.000 lei 
 
 -achiziţie clădire pentru 
învăţământ şi reabilitare com. 
Cămăraş, jud. Cluj 
 – valoare 120.000 lei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta nu 
este clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul care ar 
urma să fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu este clar specificată. De altfel, 
pe de o parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, iar pe de 
altă parte, una din sursele de 
finanţare indicate o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister 
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 -reabilitare Scoala Sîmboleni, 
com. Cămăraş, jud. Cluj 
 – valoare 337.780 lei 
 
 -reabilitare Scoala Rugăşeşti, 
com. Căşeiu, jud. Cluj 
 -valoare – 100.000 lei 
 
 -reabilitare Scoala Căşeiu, com. 
Căşeiu, jud. Cluj 
 -valoare – 500.000 lei 
 
 -grup social Grădiniţa Căşeiu, 
com. Căşeiu, jud. Cluj 
 - valoare – 100.000 lei 
 
 -grup social şi zugraveli 
exterioare Scoala Guga şi 
Scoala Valea Gugii, com. 
Căşeiu, jud. Cluj 
 - valoare – 200.000 lei 
 
 -reabilitare termică Scoala cu 
clasele I-VIII Deuşu, com. 
Chinteni, jud. Cluj 
 - valoare – 500.000 lei 
 
 -reabilitare Scoala Ciucea, com. 
Ciucea, jud. Cluj 
 - valoare – 1.400.000 lei 
 
 -mansardare, reabilitare, 
modernizare şi dotare Scoala 
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Cătina, com. Cătina, jud. Cluj 
 - valoare – 1.355.546 lei 
 
 -construire grădiniţă com. 
Cătina, jud. Cluj 
 - valoare – 1.500.000 lei 
 
 -proiectare şi construire 
Grădiniţă în sat Mintiu Gherlii, 
com. Mintiu Gherlii, jud. Cluj 
 - valoare – 800.000 lei 
 
 -reabilitare Scoala Cubleşul-
Someşan, com. Panticeu, jud. 
Cluj 
 - valoare – 300.000 lei 
 
 -amenajare teren de sport sat 
Triteni-Colonie, com. Tritenii 
de Jos, jud. Cluj 
 - valoare – 660.000 lei 
 
 -teren sintetic Tritenii de Jos, 
com. Tritenii de Jos, jud. Cluj 
 - valoare – 165.000 lei 
 
 -amenajare teren de sport sat 
Tritenii de Sus, com. Tritenii de 
Jos, jud. Cluj 
 -valoare – 100.000 lei 
 
 -Grădiniţa cu program 
prelungit, com. Viişoara, jud. 
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Cluj 
 - valoare – 450.000 lei 
 
 -Scoala Maghiara, com. 
Viişoara, jud. Cluj 
 - valoare – 1.500.000 lei 
 
 -teren de sport com. Viişoara, 
jud. Cluj 
 - valoare – 300.000 lei 
 
 

1230. Anexa nr. 2/ capitolul 5001/ 
grupa/titlu 51/ articolul 
02/alineatul 15 Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
- Programul finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 

Şcoala generală Lupşa de Jos, 
Com. Broşteni, jud. Mehedinţi 

+ 200.000 
- reabilitare şi modernizare 
 

- fondul la dispoziţia 
Guvernului 

 
DAEA PETRE 

SENATOR PSD, 
 

- din cauza stării precare 
a construcţiilor 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1231. Anexa nr. 2/ capitolul 5001/ 
grupa/titlu 51/ articolul 
02/alineatul 15 Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
- Programul finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 

Şcoala generală clasele I – IV 
sat Luncşoara Com. Broşteni, 
jud. Mehedinţi 

+ 100.000 
Modernizări 
 
- fondul la dispoziţia 

 
 

idem 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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preuniversitar Guvernului 
 

DAEA PETRE 
SENATOR PSD, 

 

sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1232. Anexa nr. 2/ capitolul 5001/ 
grupa/titlu 51/ articolul 
02/alineatul 15 Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
- Programul finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar 

Şcoala generală clasele I – IV 
sat Cordun com. Cârcova, jud. 
Mehedinţi 

+ 200.000 
 

- fondul la dispoziţia 
Guvernului 

 
DAEA PETRE 

SENATOR PSD, 
 

 
idem 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1233. Anexa nr. 3/25/02, 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului 

Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
anexa 3/25/02,  cu suma de 

60.000 RON pentru 
reabilitarea Gradinitei nr.1 
din, comuna Poarta Alba, 

Judeţul Constanta 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

 
Iniţiator: Deputat PD-L  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

reabilitarea acestei 
gradinite având în vedere 

stadiul avansat de 
degradare. 

 

Se propune respingerea, întrucât 
prin amendament se solicită 
suplimentarea bugetului unui 
minister inexistent.. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Chirila Constantin 
 

 

1234. Anexa nr. 3/25/02, 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului 

Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
anexa 3/25/02,  cu suma de 

60.000 RON pentru 
reabilitarea Gradinitei din 
Cotu Vaii, comuna Albesti, 

Judeţul Constanta 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

 
Iniţiator: Deputat PD-L  

Chirila Constantin 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

reabilitarea acestei 
gradinite având în vedere 

stadiul avansat de 
degradare. 

 

Se propune respingerea, întrucât 
prin amendament se solicită 
suplimentarea bugetului unui 
minister inexistent.. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1235. Anexa 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării cu suma de 
100.000 lei pentru 
Grupul Şcolar Industrial 
“General Magheru”, 
Bulevardul Calea lui Traian, nr. 
43 
Autor amendament: 
Samoil Vîlcu 
Grup Parlamentar PDL 
 

Se solicită aprobarea 
amendamentului pentru 

reabilitare clădire – Grupul 
Şcolar Industrial 

“General Magheru” 

Se propune respingerea, întrucât 
prin amendament se solicită 
suplimentarea bugetului unui 
minister inexistent.. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 616 -

1236.  
Anexa 3/25/02 

 Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 

Sportului 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, anexa 3/25/02,  cu 
suma de 200.000 RON pentru 

finalizarea obiectivului de 
investiţii – construire 

grădiniţă copii preşcolari, 
Str. Brazilor FN, municipiul 

Braşov,  Judeţul Braşov. 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

 
Iniţiator: Deputat PD-L  
Gheorghe Ialomiţianu 

 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea construcţiei 
grădiniţei pentru copii 

preşcolari având în vedere 
numărul foarte redus de 

locuri în unităţile 
educaţionale pentru copiii 
cu vârsta menţionată mai 

sus, din Municipiul 
Braşov. 

 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1237.   
Anexa 3/25/02 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 
la anexa 3/25/02, cu suma de 40.000 

RON pentru  Şcoala Generală Birchiş, 
Comuna Birchiş, Jud. Arad 

 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 

la dispoziţia guvernului 
 

Deputat PD-L :  Marius Gondor 

Se solicită admiterea 
amendamentului  pentru lucrări 

de reparaţii. 
. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
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1238. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 
la anexa 3/25/02, cu suma de 100.000 
RON pentru  Şcoala Generală Adam 

Muller Guttenbrunn, Comuna 
Zăbrani, Jud. Arad 

 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 

la dispoziţia guvernului. 
 

Deputat PD-L :  Marius Gondor 

Se solicită admiterea 
amendamentului  pentru 
finalizarea lucrărilor de 

reparaţii. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1239. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 
la anexa 3/25/02, cu suma de 300.000 

RON pentru  Grădinita cu Program 
Prelungit, Comuna Frumuşeni, Jud. 

Arad 
 

Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia guvernului. 

 
Deputat PD-L :  Marius Gondor 

Se solicită admiterea 
amendamentului  pentru 

finalizarea obiectivului de 
investiţii. 

 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1240. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 

Se solicită admiterea 
amendamentului  pentru 
finalizarea lucrărilor de 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
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 la anexa 3/25/02, cu suma de 300.000 
RON pentru  Grup Şcolar Sever Bocu, 

Oraş Lipova, Jud. Arad 
 

Sursa de finanţare : fondul de rezervă 
la dispoziţia guvernului 

 
Deputat PD-L :  Marius Gondor 

reparaţii. 
. 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1241. Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 
la anexa 3/25/02, cu suma de 40.000 

RON pentru  Şcoala cu cls. I-IV , 
Comuna Săvârşin, Jud. Arad 

 
Sursa de finanţare : fondul de rezervă 

la dispoziţia guvernului. 
 

Deputat PD-L :  Marius Gondor 

Se solicită admiterea 
amendamentului  pentru 
finalizarea lucrărilor de 

reparaţii. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1242. Anexa 3/25/29 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 
la anexa 3/25/29, cu suma de 

2.000.000 RON pentru  Clădire nouă 
pentru Palatul Copiilor Arad şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului  pentru 

finalizarea obiectivului de 
investiţii. 

Ministerul plăteşte sume mari 
pentru chiria spaţiilor în care îşi 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
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Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad , 
Jud. Arad 

 
Se diminuează cu suma de  

2 000 000 lei bugetul MECTS, anexa 
3/25/29, de la obiectivul cu codul 499 

 
Deputat PD-L :  Marius Gondor 

desfăşoară activitatea Palatul 
Copiilor şi I.S.J. Arad 

 
 

limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1243. Anexa nr.3/25 - Bugetul global 
aprobat pentru Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Transfer către Primăria Comunei 
Holbav – Judeţul Braşov a Sumei de 
500 mii lei, pentru: 
 
Începerea construc�ie Grădini�ei 
Holbav 
 
Sursa de finanţare: Bugetul global 
aprobat pentru Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
 
(Senator Titus CORLĂŢEAN, 
PSD-PC) 
 
 

Comuna Holbav nu are nicio 
unitate de învăţământ preşcolar.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, deoarece  nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să se 
suporte cheltuielile  
 

1244. Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 
15.639 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  
"Campus Şcolar Sfântul Gheorghe"  
din oraşul Sângeorgiu de Pădure, jud. 
Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

Finalizarea investiţiei în anul 
2010 este necesară având în 
vedere deficitul de spaţii pentru 
desfăşurare a procesului de 
învăţământ la nivelul oraşului 
Sângeorgiu de Pădure, deficit de 
spaţiu datorat retrocedărilor 
imobilelor. 
Investiţie începută în anul 2008 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 
 
 

 exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1245. Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 120 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
"Reabilitare sistem încălzire imobil 
Şcoala Generală Coroi 
  Reabilitare sistem încălzire imobil 
Şcoala Generală Coroisânmartin 
  Reabilitare sistem de încălzire 
imobil Grădiniţa Coroisînmartin"  
din comuna Coroisânmartin, jud. 
Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 
 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de a finaliza 
din fonduri proprii o investiţie 
necesară bunei desfăşurării a 
procesului de învăţământ 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1246. Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 200 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
"Reabilitare Grădiniţă cu Program 
Prelungit nr. 2” 
din municipiul Reghin, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale.  
Investiţie începută în anul 2009 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 
 
 

 sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1247. Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 100 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
"Reabilitare Sală de Sport 
Gimnaziul de Stat Alexandru 
Ceuşianu” 
din municipiul Reghin, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 
 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale 
Investiţie începută în anul 2009 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1248. Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 100 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
"Reabilitare Sală de Sport Şcoala 
Generală nr. 4” 
din municipiul Reghin, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu  

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale 
Investiţie începută în anul 2009 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 622 -

     Senator Mureş 
 

formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1249. Anexa 3/22/29 Prevederea în Buget a sumei de 640 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
"Reabilitare şi extindere teren de 
sport din localitatea Solovăstru” 
din comuna Solovăstru, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesare comunităţii 
locale. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1250. Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 2.700 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
„Construire şcoală, grădiniţă şi sală 
de sport în localitatea Ideciu de Jos”
din comuna Ideciu de Jos, jud. Mureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 
  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesare comunităţii 
locale. 
(Investiţie începută în temeiul 
H.G. 300/2007 şi continuată în 
temeiul H.G. 370/2008. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
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1251. Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 660 

mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Achiziţie clădire Şcoală Generală 
Ideciu de Jos 
  Achiziţie clădire Şcoală Generală 
Ideciu de Sus” 
din comuna Ideciu de Jos, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 
 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesare comunităţii 
locale. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1252. Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de  877 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
„Construire şcoală generală în 
localitatea Cheţani” 
din comuna Cheţani, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 
 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesare comunităţii 
locale. 
Obiectiv început în anul 2008. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
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1253. Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 423 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Modernizare Baza Sportivă 
Şcolară Miheşu de Câmpie” 
din comuna Miheşu de Câmpie, jud. 
Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 
 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1254. Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 1.620 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Înfiinţare Şcoală de Arte şi 
Meserii” 
din comuna Miheşu de Câmpie, jud. 
Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 
 
 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1255. Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 891 Susţinerea financiară din partea Se propune respingerea, întrucât 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 625 -

mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Construire sală de sport în 
localitatea Miheşu de Câmpie” 
din comuna Miheşu de Câmpie, jud. 
Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 
 
 
 

bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
. 

sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1256. Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 270 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Bază Sportivă Măgherani – 
acoperire costuri neeligibile” 
din comuna Măgherani, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 
 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1257. Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 483 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
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„Construcţie şi Extindere Şcoala 
Generală Sânpetru de Câmpie” 
din comuna Sânpetru de Câmpie, jud. 
Mureş  
cu suma de 483 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 
 
 

autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
Investiţie începută în anul 2008. 
 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1258. Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 150 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
„Reparaţii capitale şi amenajări 
interioare la Şcoala Generală 
Tirimia” 
din comuna Gheorghe Doja, jud. 
Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Obiectiv început în anul 2008 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1259. Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 604 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
"Servicii de proiectare şi execuţie 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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lucrării în cadrul proiectului – 
Amenajare bază sportivă în comuna 
Gheorghe Doja” 
din comuna Gheorghe Doja, jud. 
Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 
 
 

din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1260. Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 450 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
„Reabilitare Şcoala Generală 
Rakossi Lajos clasele I-VIII” 
din comuna Gheorghe Doja, jud. 
Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 
 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
Obiectiv început în anul 2009 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1261. Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 
……………..mii lei  reprezentând 
realizarea investiţiei noi la obiectivul:  
„Construirea unei săli de sport la 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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Şcoala generală Rakossi Lajos” 
din comuna Gheorghe Doja, jud. 
Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 
 

din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
Obiectiv început în anul 2009 
 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1262. Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 822 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
„Reabilitare termică şi construire 
teren de sport Şcoala generală 
Crăieşti clasele I - VIII” 
din comuna Crăieşti, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 
 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de a finaliza 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Obiectiv început în anul 2008 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1263. Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 36 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Construire Grădiniţă Nouă în 
localitatea Mădăraş” 
din comuna Mădăraş, jud. Mureş  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 
 
 

 
 

finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1264. Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 1.000 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
„Construire Grădiniţă cu program 
normal Sărmaşu (secţia română şi 
maghiară)” 
din oraşul Sărmaşu, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 
 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale 
Obiectiv început în anul 2008 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1265. Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 266 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
„Construcţie teren de sport 
multifuncţional şi clădire de 
vestiare în satul Corunca” 
din comuna Corunca, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale 
Obiectiv început în anul 2009 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
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Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 
 
 

amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1266. Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 1.121 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
„Modernizare Şcoala Generală din 
Corunca” 
din comuna Corunca, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 
 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale 
Obiectiv început în anul 2009 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1267. Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 666 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
„Grădiniţă cu program normal în 
comuna Ogra” 
din comuna Ogra, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale 
Obiectiv început în anul 2008 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
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ar urma să fie suplimentate  
 

1268. Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 544 
mii lei  reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:   
„Baza Sportivă” 
din comuna Iclănzel, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 
 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1269. Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 666 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
„Campus Şcolar Liceul Teoretic 
C.R. Vivu” 
din comuna Teaca, jud. Bistriţa-
Năsăud 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale 
Obiectiv început în anul 2008 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1270. Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 30 Susţinerea financiară din partea Se propune respingerea, întrucât 
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mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
„Reabilitare Grădiniţă Chibed” 
din comuna Chibed, jud. Mureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 
 
 

bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Obiectiv început în anul 2008 
 

sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1271. Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 528 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
„Modernizarea terenului de Fotbal 
din comuna Chibed” 
din comuna Chibed, jud. Mureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 
 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
Obiectiv început în anul 2008 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1272. Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 
10.000 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Bază sportivă stadion atletism şi 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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fotbal cu teren secundar de 
antrenament fotbal” 
din municipiul Sighişoara, jud. Mureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 
 
 

din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
 
 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1273. Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 2.000 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Construire Grădiniţă în cartierul 
Târnava II” 
din municipiul Sighişoara, jud. Mureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 
 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1274. Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 1.860 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei  la obiectivul:  
„Reabilitarea şi modernizarea 
internat şi cantina, grădiniţă şi 
ateliere ale Şcolii Generale 
Miercurea Nirajului” 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
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din oraşul Miercurea Nirajului, jud. 
Mureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 
 

 
Obiectiv început în anul 2009 
 

finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1275. Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 3.000 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei  la obiectivul:  
„Reabilitarea şi modernizarea şi 
etajarea la Grupul Şcolar Bocskai 
Istvan Miercurea Nirajului” 
din oraşul Miercurea Nirajului, jud. 
Mureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
Obiectiv început în anul 2009 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1276. Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 9.000 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei  la obiectivul:  
„Reabilitarea şi modernizarea 
şcolile primare şi grădiniţele de 
copii din strada Sântandrei şi satele 
Lăureni şi Moşuni” 
din oraşul Miercurea Nirajului, jud. 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
Obiectiv început în anul 2009 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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Mureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 
 
 

 sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1277. Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 900 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei  la obiectivul:  
„Reabilitarea şi extindere grădiniţă 
şi şcoală primară Sântana” 
din oraşul Miercurea Nirajului, jud. 
Mureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
Obiectiv început în anul 2008 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1278. Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 800 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei  la obiectivul:  
„Reabilitarea şi modernizarea 
şcoala primară Tâmpa” 
din oraşul Miercurea Nirajului, jud. 
Mureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
Obiectiv început în anul 2008 
. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 
 

 
 

exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1279. Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 580 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei  la obiectivul:  
„Reabilitarea şi modernizarea 
şcoala primară Dumitreşti” 
din oraşul Miercurea Nirajului, jud. 
Mureş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii 
autorităţilor locale de finalizare 
din fonduri proprii a unei 
investiţii necesară comunităţii 
locale. 
 
Obiectiv început în anul 2009 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1280.

Art. 15 /Anexa 3/25 capitolul 
5000 grupa 51 – transferuri  

Repartizarea sumelor pentru 
finanţarea unor cheltuieli de capital 
pentru lucrări investiţionale ale 
unităţilor de învăţământ: 
- jud. Buzău, com. Bisoca – Grădiniţa 
Pleşi = 200 mii lei 
- jud. Buzău, com. Cilibia – Grădiniţa 
sat Poşta Cilibia = 150 mii lei 
- jud. Buzău, com. Costeşti – 
Grădiniţă + Şcoală Costeşti = 200 mii 
lei 
- jud. Buzău, com. Gura Teghii – 

- lucrări în continuare începute 
în 2009 
 
-  

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie repartizate 
sumele pentru finanţarea lucrărilor 
menţionate  
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Grădiniţă sat Ionaşti = 150 mii lei 
- jud. Buzău, com. Săpoca – Grădiniţă 
sat Măteşti = 150 mii lei 
- jud. Buzău, com. Scorţoasa – 
Grădiniţă Balta Tocila = 150 mii lei 
- jud. Buzău, com. Ţinteşti – Grădiniţă 
Maxenu = 150 mii lei 
 
Bugetul MECTS 
 
dr Ion Vasile – senator, Grupul 
parlamentar PSD+PC  

1281.

Art. 15 /Anexa 3/25 capitolul 
5000 grupa 51 – transferuri 

Repartizarea sumelor pentru 
decontarea unor cheltuieli de capital 
pentru lucrări investiţionale ale 
unităţilor de învăţământ: 
 
- jud. Buzău, com. Boldu – Şcoala cu 
clasele I-VIII Boldu = 100 mii lei 
- jud. Buzău, com. Chiliile – Şcoala cu 
clasele I-VIII Chiliile = 150 mii lei 
- jud. Buzău, com. Cochirleanca – 
Şcoala cu clasele I-VIII Cochirleanca 
nr. 1 + Şcoala cu clasele I-VIII 
Cochirleanca nr. 2 + Grădiniţa cu 
program normal Cochirleanca = 200 
mii lei 
- jud. Buzău, com. Costeşti – Şcoala 
cu clasele I-IV Gomoieşti + Şcoala cu 
clasele I-VIII Costeşti = 100 mii lei 
 
Bugetul MECTS 
 

- pentru acoperirea sumelor 
rămase restante la finalizarea 
obiectivelor de investiţii 
 
-  

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie repartizate 
sumele pentru finanţarea lucrărilor 
menţionate  
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dr Ion Vasile – senator, Grupul 
parlamentar PSD+PC 

1282. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 

Lucrări de reparaţie la Şcoala cu 
clasele I-IV din loc. Ciuleşti, com. 

Spinuş, jud. Bihor 
Valoare: 500.000 lei 

 
 

Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
al guvernului 

 
 Autor: senator Ioan Mang, PSD 

Lucrările de reparaţii sunt 
necesare pentru a se putea 

desfăşura procesul didactic. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie finanţate 
lucrările  
 

1283. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 

Lucrări de reparaţie la Şcoala cu 
clasele I-IV din loc. Nădar, com. 

Spinuş, jud. Bihor 
Valoare: 500.000 lei 

 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 

al guvernului 
Autor: senator Ioan Mang, PSD 

 
 
 

Lucrările de reparaţii sunt 
necesare pentru a se putea 

desfăşura procesul didactic. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie finanţate 
lucrările  
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1284. Anexa nr. 3/25 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Lucrări de reparaţii Şcoală cu clasele 
I-VIII din loc. Drăgăneşti, com. 

Drăgăneşti, jud. Bihor 
Valoare: 250.000 lei 

 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 

al guvernului 
Autor: senator Ioan Mang, PSD  

 

Lucrările au fost începute în 
anul 2008 şi trebuiesc finalizate 

în acest an, pentru a se putea 
desfăşura în condiţii normale 
procesul didactic. Din suma 
prevăzută, 150.000 lei sunt 
necesari pentru achitarea 

lucrărilor executate în anul 2009 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie finanţate 
lucrările  
 

1285. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 

Lucrări de reparaţii la Şcoala cu 
clasele I-VIII din loc. Mezieş, com. 

Drăgăneşti, jud. Bihor 
Valoare: 50.000 lei 

 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 

al guvernului 
 

Autor: senator Ioan Mang, PSD  

Lucrările au fost executate în 
anul 2009 şi nu au fost achitate 

din lipsă de fonduri. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie finanţate 
lucrările  
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1286. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 

Finalizare lucrări de reabilitare la 
Şcoala nouă cu clasele I-VIII din  

Husasău de Criş, comuna Ineu, jud. 
Bihor 

Valoare rămasă: 384.000 lei 
 

Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
al guvernului 

 
Autor: senator Ioan Mang, PSD 

Lucrarea a fost începută în anul 
2008. Din lucrările efectuate în 
anul 2009 a rămas neachitată 

suma de 95.000 lei, iar pentru a 
putea finalize în acest an  ar fi 

nevoie de 289.000 lei. 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie finanţate 
lucrările  
 

1287. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 

Lucrări de reabilitare la Şcoala Gen. 
cu clasele I-IV din Şoimi, comuna 

Şoimi, jud. Bihor 
Valoare: 1.000.000 lei 

 
 

Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
al guvernului 

 
Autor: senator Ioan Mang, PSD 

 

Clădirea Şcolii Generale din 
centrul de comună, necesită 
urgent lucrări de reabilitare 
pentru a se putea desfăşura 

procesul de învăţământ. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie finanţate 
lucrările  
 

1288. Anexa nr. 3/25 Reparatii capitale la Şcoala Gen. cu Lucrările de reparaţii capitale au Se propune respingerea, întrucât 
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Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

clasele I-VIII din Ţeţchea, comuna 
Ţeţchea, jud. Bihor 

Valoare: 650.000 lei 
 

Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
al guvernului 

 
Autor: senator Ioan Mang, PSD 

fost începute în anul 2008. Din 
anul 2009, au rămas neachitate 

lucrări în valoare de 100.000 lei, 
iar pentru a finalize în acest an 
toate lucrările la această şcoala 
mai sunt necesari încă 550.000 

lei. 
 
 

sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie finanţate 
lucrările  
 

1289. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 

Lucrări de reabilitare: Extindere 
grupuri sanitare la Şcoala Gen. cu 

clasele I-VIII din Aştileu, com. 
Aştileu, jud. Bihor 

Valoare: 191.260 lei 
 

Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
al guvernului 

 
 

Autor: senator Ioan Mang, PSD 

Pentru a avea autorizaţie de 
funcţionare, este necesară 
realizarea unor lucrări de 

extindere grupuri sanitare, la 
şcoala generala din centru de 

comună. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie finanţate 
lucrările  
 

1290. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Lucrări de reabilitare clădiri la Şcolile 
din comuna Sâmbăta, judeţul Bihor 

Lucrările au fost începute în 
anul trecut iar pentru finalizarea 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
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Tineretului şi Sportului Valoare: 300.000 lei 
 
 

Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
al guvernului 

 
Autor: senator Ioan Mang, PSD 

lor sunt necesare sumele 
specificate. 

 

fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie finanţate 
lucrările  
 

1291. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 

Reparaţii capitale si extindere la 
Şcoala Gen. cu clasele I-VIII din 

Remetea, comuna Remetea, jud. Bihor
Valoare: 220.000 lei 

 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 

al guvernului 
 

Autor: senator Ioan Mang, PSD 

Lucrările de reparaţii capital au 
fost începute în anul 2008. Au 

mai rămas de achitat lucrările de 
instalaţii de încălzire în valoare 

de 220.000 lei. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie finanţate 
lucrările  
 

1292. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 

Reparaţii capitale la Şcoala Gen. cu 
clasele I-VIII şi la grădiniţa din 

Meziad, com. Remetea, judeţul Bihor 

Una din cele mai renumite şcoli 
generale, care a editat prima 

revistă a profesorilor din 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
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Valoare: 972.944 lei 
 

Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
al guvernului 

 
Autor: senator Ioan Mang, PSD 

Transilvania, are nevoie urgentă 
de ample lucrări de reabilitare la 

clădiri şi de realizare a 
instalaţiei de încălzire. 

 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie finanţate 
lucrările  
 

1293. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 

Lucrări de reabilitare la Şcoala cu 
clasele I-VIII din Hinchiriş,  

com. Lazuri de Beiuş, judeţul Bihor 
Valoare: 58.000 lei 

 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 

al guvernului 
 

Autor: senator Ioan Mang, PSD 

Lucrările sunt necesare pentru a 
se putea desfăşura procesul de 

învăţământ. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie finanţate 
lucrările  
 

1294. Anexa nr. 3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 

Lucrări de reabilitare la Şcoala cu 
clasele I-IV din Cusuiuş, com. Lazuri 

de Beiuş, jud. Bihor 
Valoare: 164.000 lei 

Lucrările sunt necesare pentru a 
se putea desfăşura procesul de 

învăţământ. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
al guvernului 

 
Autor: senator Ioan Mang, PSD 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie finanţate 
lucrările  
 

1295.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/25 
Ministerul  Educa�iei, Cercetării, 

Tineretului �i Sportului 

 
Se propune alocarea sumei de 

7.364 mii lei pentru reabilitarea 
imobilelor Grupului �colar Agricol 
Corabia, ora� Corabia, jude�ul Olt. 

 
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 
 

 Amendament propus de 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

Alocarea sumei cerute este 
urgentă, întrucât clădirile 
Grupului �colar se află într-o 
stare avansată de degradare sunt 
insalubre, iar elevii �i cadrele 
didactice ale Grupului �colar 
Agricol nu î�i pot desfă�ura 
activitatea. 

 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
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1296.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/25 
Ministerul  Educa�iei, Cercetării, 

Tineretului �i Sportului 

 
Se propune alocarea sumei de  

967 mii lei pentru finan�area 
lucrărilor de la Grădiniţa cu program 
prelungit nr. 1, din oraşul Corabia, 
jude�ul Olt. 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 
 

 Amendament propus de 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
Alocarea sumei cerute este 

urgentă, întrucât imobilul 
Grădini�ei se află într-o stare 
avansată de degradare, iar copiii 
�i cadrele didactice nu î�i pot 
desfă�ura activitatea. 

 
 
 

 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1297.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/25 
Ministerul  Educa�iei, Cercetării, 

Tineretului �i Sportului 

 
Se propune alocarea sumei de  

1.474 mii lei pentru pentru finan�area 
lucrărilor de la Grădiniţa cu program 
prelungit nr. 2, din oraşul Corabia. 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 
 

 Amendament propus de 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 

 
Alocarea sumei cerute este 

urgentă, întrucât imobilul 
Grădini�ei se află într-o stare 
avansată de degradare, iar copiii 
�i cadrele didactice nu î�i pot 
desfă�ura activitatea. 

 
 
 
 
 

 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
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Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

care ar urma să fie alocate sumele  
 

1298.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/25 
Ministerul  Educa�iei, Cercetării, 

Tineretului �i Sportului 

 
Se propune alocarea sumei  

de   753.mii lei pentru reabilitarea 
şcolii clasele I-VIII din comuna 
Baldovineşti, jude�ul Olt. 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 
 
 
 
 

 Amendament propus de 
Senatorul  PSD Ion Toma 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

De alocarea urgenta a fondurilor 
pentru continuarea lucrărilor la 
�coala din comuna 
Baldovine�ti depinde 
asigurarea unor condi�ii de 
studiu decente pentru copiii din 
localitate.  

 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1299.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/25 
Ministerul  Educa�iei, Cercetării, 

Tineretului �i Sportului 

 
Se propune alocarea sumei de  

205mii lei pentru realizarea lucrărilor 
de repara�ii la Şcoala cu cls. I-VIII 
Băbiciu.  

 
�coala actuală se află într-un 
stadiu avansat de degradare, fapt 
ce aduce grave prejudicii 
procesului de învă�ământ. Sunt 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 
 

Amendament propus de 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

necesare lucrări urgente de 
repara�ii pentru aducerea la un 
standard minim de functionare. 
 
 

 

bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1300.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/25 
Ministerul  Educa�iei, Cercetării, 

Tineretului �i Sportului 

 
Se propune alocarea sumei de  

425 mii lei pentru reabilitarea �colii 
generale cu clasele I-VIII �i a 
Grădini�ei Bălteni, din comuna 
Bălteni, jude�ul OLT. 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 
           Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 
Deputat PSD Doru Claudian 

 
Suma este necesară pentru 
realizarea lucrărilor de 
reabilitare a celor două 
institu�ii, întrucât acestea se 
află într-o stare avansată de 
degradare �i sunt insalubre. 
Sunt puse în pericol procesul de 
învă�ământ sănătatea copiilor 
�i a cadrelor didactice 
 

 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 648 -

Frunzulică 
1301.  

Legea bugetului de stat pe 2010 
 Anexa 3/25 

Ministerul  Educa�iei, Cercetării, 
Tineretului �i Sportului 

 
Se propune alocarea sumei de   208 
mii lei pentru reparaţia capitală la 
Şcoala cu cls. I-VIII sat Braneţ, 
comuna Bârza, jude�ul Olt. 

  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 
            
           Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică  

 
�coala se află într-o stare 
avansată de degradare �i 
necesită repara�ii urgente. 
  

 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1302.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/25 
Ministerul  Educa�iei, Cercetării, 

Tineretului �i Sportului 

Se propune alocarea sumei de    432 
mii lei pentru reabilitare Şcoala cu cls. 
I-IV sat Gura Călui, comuna Călui, 
jud. OLT. 

  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 
                    Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 

 
�coala se află într-o stare 
avansată de degradare �i 
necesită repara�ii urgente. 
 
 
 
 

 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
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Deputat PSD Valeriu Steriu 
 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică  

care ar urma să fie alocate sumele  
 

1303.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/25 
Ministerul  Educa�iei, Cercetării, 

Tineretului �i Sportului 

 
Se propune alocarea sumei de    450 
mii lei pentru Reabilitare Şcoala cu 
cls. I-VIII, sat Călui,  comuna Călui, 
jud. OLT. 

  
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 
 
 

           Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică  

 
Datorită deteriorării şi 

lipsei de investiţii, şcoala din 
Călui necesită lucrări urgente de 
reparaţii şi modernizare.  
 

 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1304.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/25 
Ministerul  Educa�iei, Cercetării, 

Tineretului �i Sportului 

 
Se propune alocarea sumei de  

450 mii lei pentru reabilitarea şcolii 
din Cezieni, jud. Olt. 

  
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 
Datorită gradului ridicat de 

deteriorare şi lipsei de investiţii, 
şcoala din Cezieni necesită 
lucrări urgente de reabilitare.  
 

 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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           Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică  

sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1305.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/25 
Ministerul  Educa�iei, Cercetării, 

Tineretului �i Sportului 

       
 Se propune acordarea sumei de 450 
mii lei pentru reparaţii capitale ale 
şcolii  Şcoala cu cls. I-VIII, comuna 
Ghimpeţeni, judeţul Olt. 

 
 

              Sursa de finanţare: 
                 Fondul de rezervă la 

dispoziţia Guvernului 
 
 
 

           Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 

 
        Clădirea este foarte 
deteriorată �i insalubră. 
Necesită urgent repara�ii 
capitale.  

 
 
 
 

 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
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Frunzulică 
1306.  

Legea bugetului de stat pe 2010 
 Anexa 3/25 

Ministerul  Educa�iei, Cercetării, 
Tineretului �i Sportului 

 
Se propune acordarea sumei de 1.200 

mii lei pentru construirea unei 
grădiniţe  din localitatea Găvăneşti, 

judeţul Olt. 
 

              Sursa de finanţare: 
                 Fondul de rezervă la 

dispoziţia Guvernului 
 
 
 

           Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
Datorită numărului mare de 
copii pre�colari care î�i 
desfă�oară activitatea în spa�ii 
inadecvate este necesară 
construirea unei grădini�e noi, 
la standardele necesare 
desfă�urării unui proces de 
educare adecvat. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1307.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/25 
Ministerul  Educa�iei, Cercetării, 

Tineretului �i Sportului 

 
Se propune acordarea sumei de 193 
mii lei pentru reabilitarea �colii cu 

clasele I-VIII din localitatea 
Găvăneşti, judeţul Olt. 

 
 

Sursa de finanţare: 
                 Fondul de rezervă la 

dispoziţia Guvernului 
 

 
Imobilul se află într-o stare 

avansată de degradare, este 
insalubru, iar elevii �i cadrele 
didactice ale �colii nu î�i pot 
desfă�ura activitatea. Prin 
urmare, se impune alocarea 
urgentă a sumelor necesare 
reabilitării.  
             
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
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Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
                

formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1308.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/25 
Ministerul  Educa�iei, Cercetării, 

Tineretului �i Sportului 

 
Se propune acordarea sumei de 9.836 
mii lei pentru realizarea Campusului 
şcolar în comuna Crâmpoia, judeţul 

Olt. 
 
 

               Sursa de finanţare: 
                 Fondul de rezervă la 

dispoziţia Guvernului 
 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
Sumele sunt necesare pentru 
lucrările de realizare a 
campusului �colar din comuna 
Crîmpoia, jud. OLT. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
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1309.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/25 
Ministerul  Educa�iei, Cercetării, 

Tineretului �i Sportului 

 
Se propune acordarea sumei de 1.370 
mii lei pentru reparaţii capitale la 
Şcoala cu cls. I-VIII sat Slăveni şi 
Şcoala cu cls. I-VIII sat Gostavăţu, 
comuna Gostavăţu, judeţul Olt. 

 
               Sursa de finanţare: 

                 Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

 
Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
Elevii şi cadrele didactice din 
cele două sate îşi desfăşoară 
activitatea în condiţii improprii, 
clădirile fiind degradate şi 
insalubre. Este necesară 
alocarea urgentă a sumelor 
pentru lucrările de reparaţii 
capitale. 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1310.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/25 
Ministerul  Educa�iei, Cercetării, 

Tineretului �i Sportului 

 
Se propune acordarea sumei de 760 
mii lei necesară  consolidării şcolii cu 
clasele I-VIII, din localitatea 
Morunglav,  judeţul Olt. 

 
Sursa de finanţare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

 
Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 

 
Clădirea are nevoie de lucrări 
urgente de consolidare, având 

structura grav afectată. Lucrarile 
au demarat in anul 2009 fiind 

necesară încheirea lucrărilor în 
acest an. 

 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
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Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

care ar urma să fie alocate sumele  
 

1311.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/25 
Ministerul  Educa�iei, Cercetării, 

Tineretului �i Sportului 

 
Se propune acordarea sumei de 1.447 
mii lei necesară reabilitării sediului 
şcolii cu clasele I-VIII din comuna 

Oboga,  judeţul Olt 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului. 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
Clădirea nu poate asigura 
funcţionarea în condiţii 

normale, fiind intr-o stare 
avansată de degradare. Este 

necesară asigurarea urgentă a 
sumelor pentru finanţarea 
lucrărilor de reabilitare.   

 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1312.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/25 
Ministerul  Educa�iei, Cercetării, 

Tineretului �i Sportului 

 
Se propune acordarea sumei de 90 mii 
lei necesară reparaţiei Grădiniţei din 
localitatea Osica de Jos,  judeţul Olt 

 
Sursa de finanţare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

 
Clădirea nu poate asigura 
funcţionarea în condiţii normale 
fiind degradată. 

 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1313.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/25 
Ministerul  Educa�iei, Cercetării, 

Tineretului �i Sportului 

 
Se propune acordarea sumei de 5.100 

mii lei necesară construirii unei 
Grădiniţe in localitatea Perieţi,  

judeţul Olt. 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului. 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
Este necesară alocarea urgentă a 
sumelor pentru realizarea 
construcţiei întrucât în prezent, 
copiii şi cadrele didactice îşi 
desfăşoară activitatea în condiţii 
improprii. 
 

 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1314.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/25 

 
Se propune acordarea sumei de 254 
mii lei necesară finalizării Grădiniţei 

 
Fondurile sunt necesare 
finalizării Grădiniţei începută în 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
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Ministerul  Educa�iei, Cercetării, 
Tineretului �i Sportului 

din satul Cornăţelu, comuna Poboru,  
judeţul Olt. 

 
Sursa de finanţare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

 
Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

2009.  
 

 
 
 
 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1315.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/25 
Ministerul  Educa�iei, Cercetării, 

Tineretului �i Sportului 

 
Se propune acordarea sumei de 2.480 
mii lei necesară reabilitării Şcolii cu 
cls. I-VIII Izbiceni din localitatea 
Izbiceni,  judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 
Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 

 
Clădirea nu poate asigura 
funcţionarea în condiţii normale 
având nevoie de reparaţii 
urgente. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
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Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

1316.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/25 
Ministerul  Educa�iei, Cercetării, 

Tineretului �i Sportului 

 
Se propune acordarea sumei de 120 
mii lei necesară reparaţiei Şcolii cu 
cls. I-VIII din sat Ipoteşti, comuna 

Ipoteşti,  judeţul Olt 
 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
De alocarea urgentă a fondurilor 
pentru continuarea lucrărilor la 
�coala din comuna Ipoteşti 
depinde asigurarea unor 
condi�ii de studiu decente 
pentru elevii din localitate. În 
prezent, clădirea şcolii se află 
într-o stare avansată de 
degradare. 

 
 
 
 
. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1317.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/25 
Ministerul  Educa�iei, Cercetării, 

Tineretului �i Sportului 

 
Se propune acordarea sumei de 200 
mii lei necesară reparaţiei Grădiniţei 

din sat Ipoteşti, comuna Ipoteşti,  
judeţul Olt 

 
Sursa de finanţare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

 

 
Clădirea se află într-o stare 
avansată de degradare, copiii şi 
cadrelel didactice, 
desfăşurându-şi activitatea într-
un cadru care nu este adecvat 
procesului de educare. Este 
nevoie de alocarea urgentă a 
fondurilor necesare lucrărilor 
pentru reparaţii.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
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Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
 
 
 
 
 
 

amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1318.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/25 
Ministerul  Educa�iei, Cercetării, 

Tineretului �i Sportului 

 
Se propune acordarea sumei de 2.205 
mii lei necesară reabilitării sediului 
şcolii în cu cls. I-VIII sat Dienci, 
comuna Vultureşti,  judeţul Olt 

 
Sursa de finanţare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 
Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
Sumele sunt necesare pentru 
lucrările de reabilitare a �colii 
din satul Dienci, comuna 
Vulture�ti. 

 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1319.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/25 
Ministerul  Educa�iei, Cercetării, 

Tineretului �i Sportului 

 
Se propune acordarea sumei de 1.000 

mii lei necesară construirii unei 
Grădiniţe din satul Vlăngăre�ti, 
comuna Vultureşti,  judeţul Olt. 

 
Este necesară alocarea urgentă a 

sumelor pentru lucrările la 
obiectivul “Grădini�ă”. 

 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Sursa de finanţare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 
Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
 
 
 

bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1320.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/25 
Ministerul  Educa�iei, Cercetării, 

Tineretului �i Sportului 

 
Se propune acordarea sumei de 285 
mii lei necesară  lucrărilor de 
repara�ii la şcoala din satul 
Grop�ani, comuna Vulpeni,  judeţul 
Olt. 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 

 
Este nevoie de alocarea urgentă 
a sumelor pentru finalizarea 
lucrărilor de repara�ii la 
clădirea �colii. 

 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
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- 660 -

Frunzulică 
1321.  

Legea bugetului de stat pe 2010 
 Anexa 3/25 

Ministerul  Educa�iei, Cercetării, 
Tineretului �i Sportului 

 
Se propune acordarea sumei de 240 
mii lei necesară  reparării şcolii din 

satul Vulpeni, comuna Vulpeni,  
judeţul Olt. 

 
Sursa de finanţare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 
Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
Este nevoie de alocarea urgentă 
a sumelor pentru finalizarea 
lucrărilor de repara�ii la 
clădirea �colii. 
 
 
 

 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1322.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/25 
Ministerul  Educa�iei, Cercetării, 

Tineretului �i Sportului 

 
Se propune acordarea sumei de 1.520 
mii lei necesară  pentru construirea 
�colii cls. I-VIII, sat Vişina Nouă, 
comuna Vişina Nouă,  judeţul Olt. 

 
Sursa de finanţare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 
Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 

 
Este necesară alocarea de 

urgen�ă a sumei solicitate 
pentru realizarea obiectivului. 

 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
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Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

care ar urma să fie alocate sumele  
 

1323.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/25 
Ministerul  Educa�iei, Cercetării, 

Tineretului �i Sportului 

 
Se propune acordarea sumei de 800 

mii lei pentru înfiinţarea unei 
grădiniţe  în  localitatea Verguleasa,  

judeţul Olt. 
 
 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului 
 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

  
Este necesară alocarea urgentă a 

sumei solicitate pentru 
realizarea obiectivului 

“Grădini�ă” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1324.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/25 
Ministerul  Educa�iei, Cercetării, 

 
Se propune acordarea sumei de 1.800 

mii lei pentru reabilitarea �colii 
Generale nr. 2 din  Comuna Văleni,  

  
�coala actuală se află într-un 
stadiu avansat de degradare, fapt 
ce aduce grave prejudicii 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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Tineretului �i Sportului judeţul Olt. 
 
 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

procesului de învă�ământ. Sunt 
necesare lucrări urgente de 
repara�ii pentru aducerea la un 
standard minim de functionare. 

 
 

 
 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1325.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/25 
Ministerul  Educa�iei, Cercetării, 

Tineretului �i Sportului 

 
Se propune acordarea sumei de 372 

mii  lei pentru  construirea unei 
grădiniţe în  satul Doanca, comuna 

Tia Mare, judeţul Olt. 
 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 

  
Este necesară alocarea urgentă a 
sumei solicitate pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul “Grădini�ă”.  

 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
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Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

1326.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/25 
Ministerul  Educa�iei, Cercetării, 

Tineretului �i Sportului 

 
Se propune acordarea sumei de 85 mii  
lei pentru reabilitarea unei grădiniţei 
din satul Strejeştii de Jos, comuna 

Streje�ti, judeţul Olt. 
 
 

              Sursa de finanţare: 
                 Fondul de rezervă la 

dispoziţia Guvernului 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
În prezent, clădirea actuală se 
află într-o stare avansată de 
degradare, este insalubră �i 
inadecvată desfă�urării 
activită�ilor didactice. Se 
impune alocarea urgentă a 
sumelor necesare finan�ării 
lucrărilor de repara�ii. 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1327.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/25 
Ministerul  Educa�iei, Cercetării, 

Tineretului �i Sportului 

 
Se propune acordarea sumei de 681 

mii  lei pentru construirea unei 
Grădiniţe în Satul Vităne�ti, comuna 

Sârbii Măgura, judeţul Olt. 
 
 

 
Este necesară alocarea urgentă a 
sumei solicitate pentru 
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul “Grădini�ă”.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
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              Sursa de finanţare: 
                 Fondul de rezervă la 

dispoziţia Guvernului 
 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 
 
 
 
 

finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1328.  
Legea bugetului de stat pe 2010/ 
Anexa 3/25 
Ministerul  Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului 

 
Se propune alocarea sumei de  50 

mii lei pentru construcţie grup sanitar 
la Grădiniţa comuna Redea, Judeţul 
Olt. 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 
 

Amendament propus de: 

Senatorul  PSD Ion Toma 

Senator PSD Dan Coman Şova 

Deputat PSD Valeriu Steriu 

Deputat PSD Doru Claudian 

Frunzulică 

Este necesară alocarea 
urgentă a sumei solicitate pentru 
asigurarea desfăşurării în 
condiţii normale a activităţii 
grădiniţei care nu beneficiază în 
prezent de un grup sanitar. 

 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
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1329.  

Legea bugetului de stat pe 2010/ 
Anexa 3/25 

Ministerul  Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului 
  

 
Se propune alocarea sumei de  80 

mii lei pentru construcţie grup sanitar 
la şcoala Redişoara, Judeţul Olt. 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 
 

Amendament propus de: 

Senatorul  PSD Ion Toma 

Senator PSD Dan Coman Şova 

Deputat PSD Valeriu Steriu 

Deputat PSD Doru Claudian 

Frunzulică 

 

 
Suma este necesară pentru a 

asigura desfăşurarea în condiţii 
normale a activităţii şcolii care 
nu beneficiază în prezent de un 
grup sanitar. 

 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1330.  
Legea bugetului de stat pe 2010/  
Anexa 3/25 
Ministerul  Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului 
 

 
Se propune alocarea sumei de  40 

mii lei pentru construcţie grup sanitar 
la şcoala Valea Soarelui, Judeţul Olt. 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 
 

Amendament propus de: 

Senatorul  PSD Ion Toma 

Senator PSD Dan Coman Şova 

Suma este necesară pentru a 
asigura desfăşurarea în condiţii 
normale a activităţii şcolii care 
nu beneficiază în prezent de un 
grup sanitar. 

 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
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Deputat PSD Valeriu Steriu 

Deputat PSD Doru Claudian 

Frunzulică 

 

care ar urma să fie alocate sumele  
 

1331.  
Legea bugetului de stat pe 2010/ 

 Anexa 3/25 
Ministerul  Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului 

 
Se propune alocarea sumei de  

620 mii lei pentru construcţia unei 
grădiniţe cu 3 grupe, comuna 
Grădinile în Judeţul Olt. 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 
 
 

Amendament propus de: 

Senatorul  PSD Ion Toma 

Senator PSD Dan Coman Şova 

Deputat PSD Valeriu Steriu 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică  

 

 
 Este necesară alocarea urgentă 
a sumei pentru realiyarea 
acestui obiectiv. 

 
 

 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1332.  
Legea bugetului de stat pe 2010/ 

 Anexa 3/25 
Ministerul  Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului 

 
Se propune alocarea sumei de  

100 mii lei pentru reabilitare şcoală în 
satul Plăviceanca, Comuna Grădinile, 
Judeţul Olt. 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 
Pentru buna desfăşurarea a 
activităţii la şcoala din 
Plăviceanca, este necesară 
reabilitarea corpului de clădire. 
 
 

 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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Amendament propus de: 

Senatorul  PSD Ion Toma 

Senator PSD Dan Coman Şova 

Deputat PSD Valeriu Steriu 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică  

 
 

sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1333.  
Legea bugetului de stat pe 
2010/Anexa 3/25 
Ministerul  Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului 

 
Se propune alocarea sumei de  

2.007,657 mii lei pentru reparaţie şi 
modernizare şcoală generală în 
comuna Rotunda, Judeţul Olt. 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 
 
 

Amendament propus de: 

Senatorul  PSD Ion Toma 

Senator PSD Dan Coman Şova 

Deputat PSD Valeriu Steriu 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică  

 
Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea lucrărilor. 
 
 
 

 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1334.  
Legea bugetului de stat pe 2010/ 
Anexa 3/25 
Ministerul  Educației, Cercetării, 

 
Se propune alocarea sumei de  

8.000 mii lei pentru reabilitare 
infrastructură �i asfaltare drum 

 
În prezent drumul se află 

într-o stare avansată de 
degradare, circulaţia realizându-

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu există 
bază legală pentru finanţarea din 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
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Tineretului și Sportului communal DC139, 4 km, Rotunda-
Grădinile, Judeţul Olt. 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 
Amendament propus de: 

Senatorul  PSD Ion Toma 

Senator PSD Dan Coman Şova 

Deputat PSD Valeriu Steriu 

Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică  

se cu dificultate mai ales în 
perioadele cu precipitaţii, când 
devine impracticabil. În situa�ii 
de urgenţă, intervenţia este 
foarte dificilă. 
 
 
 

 

Cercetării, Tineretului şi Sportului 
a lucrărilor de asfaltare a 
drumurilor comunale 

1335. Anexa 3/ 25/ 02/ pag. 12/ 
cap.6501 / titlul 71/ art. 01/ al. 01 

Se solicită acordarea unei sume  de 
1561 mii lei, pentru finalizarea 

lucrărilor la Grădiniţa PP nr.47 din 
localitatea Constanţa 

 
 

Sursă de finanţare:  fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului 

 
 
 

Amendament propus de :  
Nicolae MOGA, Senator PSD 

 
 

Fiind un proiect în curs de 
derulare, este necesar ca acest 

obiectiv de investiţii să fie 
finalizat în cursul anului 2010.  

 
.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
 

1336. Anexa 3/ 25/ 02/ pag. 12/ 
cap.6501 / titlul 71/ art. 01/ al. 01 

Se solicită acordarea unei sume de  
420 mii lei, pentru finalizarea 

lucrărilor la   Grădiniţa PN , satul 
Casicea, judeţul   Constanţa 

Fiind un proiect în curs de 
derulare, este necesar ca acest 

obiectiv de investiţii să fie 
finalizat până în aprilie 2010.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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Sursă de finanţare:  fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului 

 
 
 

Amendament propus de :  
Nicolae MOGA, Senator PSD 

 
 

 
 
 

.  

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
 

1337. Anexa 3/ 25/ 02/ pag. 12/ 
cap.6501 / titlul 71/ art. 01/ al. 01 

Se solicita acordarea unei sume de  
420 mii lei, pentru finalizarea 

lucrărilor la Şcoala generală cu clasele 
I-IV din satul Casicea,  judeţul   

Constanţa 
 

Sursă de finanţare:  fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 

 
 

Amendament propus de :  
Nicolae MOGA, Senator PSD 

 
 

Fiind un proiect în curs de 
derulare, este necesar ca acest 

obiectiv de investiţii să fie 
finalizat  până în aprilie 2010.  

 
 
 

 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
 

1338. Anexa 3/ 25/ 02/ pag. 12/ 
cap.6501 / titlul 71/ art. 01/ al. 01 

Se solicita acordarea unei sume  de 
1235 mii lei, pentru  finalizarea 

lucrărilor la Grădiniţa cu program 
normal  din localitatea Topraisar, 

judeţul   Constanţa 
 

Sursă de finanţare:  fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului 

Fiind un proiect în curs de 
derulare, este necesar ca acest 

obiectiv de investiţii să fie 
finalizat  până în aprilie 2010.  

 
 
 

.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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Amendament propus de :  
Nicolae MOGA, Senator PSD 

 
 

sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
 

1339. Anexa 3/ 25/ 02/ pag. 12/ 
cap.6501 / titlul 71/ art. 01/ al. 01 

Se solicita acordarea unei sume de  
774 mii lei, pentru finalizarea 

lucrarilor la  Grădiniţa cu program 
normal din comuna Cuza Vodă, 

judeţul   Constanţa 
 
 
 
 

Sursă de finanţare:  fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 

 
 

Amendament propus de :  
Nicolae MOGA, Senator PSD 

 
 

Fiind un proiect în curs de 
derulare, este necesar ca acest 

obiectiv de investiţii să fie 
finalizat în cursul anului  2010.  

 
 
 

 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
 

1340. Anexa 3/ 25/ 02/ pag. 12/ 
cap.6501 / titlul 71/ art. 01/ al. 01 

Se solicita acordarea unei sume de 
516 mii lei, pentru  finalizarea 

lucrarilor la Grădiniţa cu program 
normal  din comuna Mihail 

Kogălniceanu, judeţul   Constanţa 
 
 

Sursă de finanţare:  fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului 

 

Fiind un proiect în curs de 
derulare, este necesar ca acest 

obiectiv de investiţii să fie 
finalizat în cursul anului  2010.  

 
 

.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
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Amendament propus de :  

Nicolae MOGA, Senator PSD 
 
 

 

1341. Anexa 3/ 25/ 02/ pag. 12/ 
cap.6501 / titlul 71/ art. 01/ al. 01 

Se solicita acordarea unei sume de 
516 mii lei, pentru  finalizarea 

lucrarilor la Grădiniţa cu program 
normal  din comuna Mihail 

Kogălniceanu, judeţul   Constanţa 
 
 

Sursă de finanţare:  fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 

 
Amendament propus de :  

Nicolae MOGA, Senator PSD 
 
 

Fiind un proiect în curs de 
derulare, este necesar ca acest 

obiectiv de investiţii să fie 
finalizat în cursul anului  2010.  

 
 
 

 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
 

1342. Anexa 3/ 25/ 02/ pag. 12/ 
cap.6501 / titlul 71/ art. 01/ al. 01 

Se solicita acordarea unei sume de  
510 mii lei, pentru finalizarea 

lucrărilor la  Grădiniţa PN din  com. 
Amzacea, judeţul   Constanţa 

 
Sursă de finanţare:  fondul de rezervă 

la dispoziţia Guvernului 
 
 

Amendament propus de :  
Nicolae MOGA, Senator PSD 

 
 

Fiind un proiect în curs de 
derulare, este necesar ca acest 

obiectiv de investiţii să fie 
finalizat în cursul anului  2010.  

 
 
 

.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
 

1343. Anexa 3/ 25/ 02/ pag. 12/ Se solicita acordarea unei sume de  Fiind un proiect în curs de Se propune respingerea, întrucât 
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cap.6501 / titlul 71/ art. 01/ al. 01 851 mii lei, pentru finalizarea 
lucrărilor de consolidare la  Clubul 

Sportiv Şcolar  nr.1, sediul 
administrativ,   judeţul   Constanţa 

 
Sursă de finanţare:  fondul de rezervă 

la dispoziţia Guvernului. 
 

Amendament propus de :  
Nicolae MOGA, Senator PSD 

 
 

derulare, este necesar ca 
lucrările de consolidare la acest 

obiectiv de investiţii să fie 
finalizate până în luna iunie a 

anului  2010.  
 
 
 

 

sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
 

1344. Anexa 3/ 25/ 02/ pag. 12/ 
cap.6501 / titlul 71/ art. 01/ al. 01 

Se solicită acordarea unei sume de  
994 mii lei, Colegiului Mircea cel 
Bătrân, din localitatea Constanţa,   

judeţul   Constanţa 
pentru finalizarea lucrărilor de 

consolidare   
 
 

Sursă de finanţare:  fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 

 
 

Amendament propus de :  
Nicolae MOGA, Senator PSD 

 
 

Fiind un proiect în curs de 
derulare, este necesar ca 

lucrările de consolidare la acest 
obiectiv de investiţii să fie 

finalizate până în luna iunie a 
anului  2010.  

 
 
 

 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
 

1345. Anexa 3/ 25/ 02/ pag. 12/ 
cap.6501 / titlul 71/ art. 01/ al. 01 

Se solicită acordarea sumei de 306 mii 
lei, pentru  Şcoala de arte şi Meserii, 
din localitatea Chirnogeni,   judeţul   
Constanţa, sumă necesară finalizării 

lucrărilor de consolidare. 

Fiind un proiect în curs de 
derulare, este necesar ca 

lucrările de consolidare la acest 
obiectiv de investiţii să fie 

finalizate până in luna iunie a 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Sursă de finanţare:  fondul de rezervă 

la dispoziţia Guvernului 
 
 

Amendament propus de :  
Nicolae MOGA, Senator PSD 

 
 

anului  2010.  
 
 
 

.  

bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
 

1346. Anexa 3/ 25/ 02/ pag. 12/ 
cap.6501 / titlul 71/ art. 01/ al. 01 

Se solicită  acordarea sumei  de 440 
mii lei, pentru finalizarea lucrărilor de 
reabilitare la  Şcoala cu clasele I-VIII, 

din comuna Cuza Vodă,   judeţul   
Constanţa 

 
Sursă de finanţare:  fondul de rezervă 

la dispoziţia Guvernului 
 

Amendament propus de :  
Nicolae MOGA, Senator PSD 

 
 

Fiind un proiect în curs de 
derulare, este necesar ca 

lucrările de reabilitare la acest 
obiectiv de investiţii să fie 

finalizate în anul  2010.  
 
 
 

.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
 

1347. Anexa 3/ 25/ 02/ pag. 12/ 
cap.6501 / titlul 71/ art. 01/ al. 01 

Se solicită acordarea sumei de  1500  
mii lei, pentru finalizarea lucrărilor de 
reabilitare şi dotărilor investiţionale la  
Colegiul Tehnic „N. Titulescu”, din 

localitatea Medgidia,   judeţul   
Constanţa 

 
Sursă de finanţare:  fondul de rezervă 

la dispoziţia Guvernului. 
 

Amendament propus de :  

Fiind un proiect în curs de 
derulare, este necesar ca 

lucrările de reabilitare şi dotările  
la acest obiectiv de investiţii să 
fie finalizate până în luna iunie 

a anului  2010.  
 
 
 
 

 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
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Nicolae MOGA, Senator PSD 
 
 

1348. Anexa 3/ 25/ 02/ pag. 12/ 
cap.6501 / titlul 71/ art. 01/ al. 01 

Se solicită acordarea sumei de   775  
mii lei, pentru  finalizarea lucrarilor 

de reabilitare la Grădiniţa cu program 
normal , din localitatea Pecineaga,   

judeţul   Constanţa 
 
 

Sursă de finanţare:  fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului 

 
Amendament propus de :  

Nicolae MOGA, Senator PSD 
 
 

Fiind un proiect în curs de 
derulare, este necesar ca 

lucrările de reabilitare la acest 
obiectiv de investiţii să fie 

finalizate în anul  2010.  
 
 
 

.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
 

1349. Anexa 3/ 25/ 02/ pag. 12/ 
cap.6501 / titlul 71/ art. 01/ al. 01 

Se solicită acordarea unei sume  de 
119  mii lei, pentru  finalizarea 

lucrărilor de reabilitare la Şcoala 
Vânători , din localitatea Pecineaga,   

judeţul   Constanţa 
 

Sursă de finanţare:  fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 

 
Amendament propus de :  

Nicolae MOGA, Senator PSD 
 
 

Fiind un proiect în curs de 
derulare, este necesar ca 

lucrările de reabilitare la acest 
obiectiv de investiţii să fie 

finalizate în anul  2010.  
 
 

  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
 

1350. Anexa 3/ 25/ 02/ pag. 12/ 
cap.6501 / titlul 71/ art. 01/ al. 01 

Se solicită acordarea unei sume de 
1580  mii lei, pentru  Şcoala cu clasele 

I-VIII  , din localitatea Peştera,   

Fiind un proiect în curs de 
derulare, este necesar ca 

lucrările de extindere la acest 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
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judeţul   Constanţa in vederea 
finalizării lucrărilor de extindere 

 
Sursă de finanţare:  fondul de rezervă 

la dispoziţia Guvernului. 
 
 

Amendament propus de :  
Nicolae MOGA, Senator PSD 

 
 

obiectiv de investiţii să fie 
finalizate până în luna 

septembrie,  anul  2010.  
 
 
 
 

 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
 

1351. Anexa 3/ 25/ 02/ pag. 12/ 
cap.6501 / titlul 71/ art. 01/ al. 01 

Se solicită acordarea unei sume  de 
2000  mii lei, pentru  Grădiniţa cu 
program prelungit din localitatea 

Constanţa, zona CET,   în vederea 
finalizării lucrărilor de reabilitare. 

 
Sursă de finanţare:  fondul de rezervă 

la dispoziţia Guvernului. 
 

Amendament propus de :  
Nicolae MOGA, Senator PSD 

 
 

Fiind un proiect în curs de 
derulare, este necesar ca 

lucrările de reabilitare la acest 
obiectiv de investiţii să fie 

finalizate până în luna 
septembrie,  anul  2010.  

 
 
 

  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
 

1352. Anexa 3.25, 
Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

Cap. 5301, grupa 55, Titlul VII , 
art. 01, alineat 13 

Se propune suplimentarea 
fondurilor de la cap. 5301, 
Cercetare fundamentală şi 

Cercetare dezvoltare, grupa 55, 
Titlul VII Alte Transferuri, art. 01, 
alineat 13, Programe de dezvoltare, 
şi pentru instituţiile de învăţământ 

superior privat acreditate. 
 

Competiţia pentru accesarea 
fondului distinct pentru 
cercetarea ştiinţifică şi 

creaţia artistică 
universitară să fie deschisă 

tuturor instituţiilor de 
învăţământ superior 

acreditate, conform Art. 120 
(6) din Legea Educaţiei 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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Sursa de finanţare:Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 

Guvernului: Capitolul 5001, grupa 
50 
 

Lucian Riviş Tipei – deputat  PD-L 
 

Naţionale. 
 

Facilitarea accesului la 
fondul de dezvoltare 
instituţională, care se 

adresează unui număr de 
instituţii de învăţământ 

superior pentru a sprijini 
creşterea performanţei, 
implicit universităţilor 

particulare care întrunesc 
criteriile de referinţă – Art. 

107 lit. b). 
 
 

exerciţiului bugetar.    
 

1353. Anexa 3.25, 
Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

Cap. 6501 06, Grupa 59,  Titlul 
X Alte cheltuieli, art. 01 

Se propune suplimentarea 
fondurilor de la cap. 6501 , 06 

Învăţământ Superior – 01, 
Învăţământ Universitar  grupa 59, 

Titlul X Alte cheltuieli, art. 01. 
Burse, acordate şi studenţilor de la 

învăţământul superior privat 
acreditat 

 
Sursa de finanţare:Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 

Guvernului: Capitolul 5001, grupa 
50 
 

Lucian Riviş Tipei – deputat  PD-L 
 

 

Prin Legea Educaţiei 
Naţionale Art. 11 (8). 

Activităţile de performanţă 
de nivel naţional ale 

studenţilor, inclusiv ai 
universităţilor particulare să 

poată fi subvenţionate de 
către stat. 

Prin alocarea de burse  şi 
studenţilor din învăţământul 
superior privat acreditat se 

elimină discriminarea 
între studenţii de la 

învăţământul superior de stat 
şi private, de altfel 

învăţământul superior privat 
nu are un sistem unitar de 

burse . 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
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Studenţii şi absolvenţii, 

inclusiv ai instituţiilor de 
învăţământ superior 

particulare acreditate să 
poată obţine, prin concurs 
organizat la nivel naţional, 
burse anuale pentru studii 

universitare şi post 
universitare în străinătate – 
Art. 122, alin. 5), coroborat 

cu alin. 6). 
 
 

1354. Anexa 3.25, 
Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

Cap. 6501, grupa 57, Titlul IX 
Asistenţă socială,  art. 01 

Se propune suplimentarea 
fondurilor de la cap. 6501, grupa 57 
Titlul IX Asistenţă Socială, art. 02.  

ajutoare sociale, alineat 01, ajutoare 
sociale în numerar , acordate şi 
studenţilor de la învăţământul 

superior privat acreditat. 
 

Sursa de finanţare:Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 

Guvernului: Capitolul 5001, grupa 
50 
 

Lucian Riviş Tipei – deputat  PD-L 
 

Potrivit prevederilor 
constituţionale statul are   

obligaţia de a susţine material 
cazurile sociale. 

 
Potrivit Legii Educaţiei 
Naţionale, studenţii cu 

probleme şi nevoi sociale, 
inclusiv ai universităţilor 

particulare, să poată fi 
susţinuţi de către stat – Art. 

11 (6). 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
 

1355. Proiect de Buget pe anul 2010 
Ministerul Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului şi Sportului la anexa 
3/25/02 cu suma de 150.000 RON 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru lucrari 
de consolidare, renovare si 
dotare a acestei unitati de 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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pentru Scoala Generala ,,Nicolae 
Bălcescu” nr. 28, str. Aleea Şcolii nr. 
2, municipiul Ploiesti, judetul Prahova 

 
Sursa: Fondul de Rezerva la 
dispozitia Guvernului. 
 

Deputat PD-L: Roberta Alma 
Anastase 
 

invatamant. Nefinantarea 
acestui obiectiv aduce prejudicii 
procesului instructiv educativ. 
 
 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1356.  
Proiect de Buget pe anul 2010 
Ministerul Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului şi Sportului 
 
 
Anexa 3/25/02 
 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului şi Sportului la anexa 
3/25/02 cu suma de 150.000 RON 
pentru Grădiniţa cu program normal 
nr. 39, str. General Eremia 
Grigorescu, nr. 11, municipiul 
Ploiesti, judetul Prahova 

 
Sursa: Fondul de Rezerva la 
dispozitia Guvernului. 
 

Deputat PD-L: Roberta Alma 
Anastase 
 

 
Se solicita admiterea 
amendamentului pentru lucrari 
de consolidare, renovare si 
dotare a acestei unitati de 
invatamant. Nefinantarea 
acestui obiectiv aduce prejudicii 
procesului instructiv educativ. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1357.  
Proiect de Buget pe anul 2010 
Ministerul Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului şi Sportului 
 
 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului şi Sportului la anexa 
3/25/02 cu suma de 200.000 RON 
pentru Grădiniţa cu program normal 

 
Se solicita admiterea 
amendamentului pentru lucrari 
de consolidare, renovare si 
dotare a acestei unitati de 
invatamant. Nefinantarea 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
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Anexa 3/25/02 
 

nr. 47, str. Aleea Iezerului, nr. 5-7 , 
municipiul Ploiesti, judetul Prahova 
 
Sursa: Fondul de Rezerva la dispozitia 
Guvernului. 
 
Deputat PD-L: Roberta Alma 
Anastase 
 

acestui obiectiv aduce prejudicii 
procesului instructiv educativ. 
 
 

limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1358.

Anexa 3 / 25 / 02, art. 02, alin 15 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Ilfov pentru 
obiectivul – Construcţie grădiniţă cu 
program prelungit în comuna Jilava, 
cu suma de 1000 mii lei;  
 
Sursa: Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL 
   

Investiţia într-o grădiniţă cu 
program prelungit este necesară 
în comuna Jilava în vederea 
rezolvării unei probleme sociale 
grave în condiţiile în care mulţi 
dintre părinţii din această 
comună au locul de muncă în 
Municipiul Bucureşti şi au 
nevoie de un mediu sigur şi 
educativ pentru copiii lor.  
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
 

1359. MINISTERUL EDUCAŢIEI, 
CERCETĂRII  TINERETULUI 
SI SPORTULUI   
 Anexa 3/25/ capitolul 6501 
Titlul 71 ACTIVE 
NEFINANCIARE art 01 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 astfel : 
 
Construirea unei gradiniţe în 
localitatea Mihail Kogălniceanu, 
judeţul Tulcea – suma de 800 mii lei. 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 

rezervă aflat la dispozitia 
Guvernului 

 

Suma de bani este necesară 
pentru construirea unei 
grădiniţe în localitate. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
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Varujan Pambuccian, Deputat 
1360. MINISTERUL EDUCAŢIEI, 

CERCETĂRII  TINERETULUI 
SI SPORTULUI   
 Anexa 3/25/ capitolul 6501 
Titlul 71 ACTIVE 
NEFINANCIARE art 03 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 astfel : 
 
 Scoala cu cls.I- VIII loc.Rândunica 
din jud.Tulcea ,pentru lucrări de 
reabilitare a Corpului B ,cu suma de  
330 mii lei 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 

rezervă aflat la dispozitia 
Guvernului. 

 
Varujan Pambuccian, Deputat 

Necesitatea urgentă de 
reabilitare a corpului B al 
şcolii. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
 

1361. Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se solicita suma de 320 mii lei 
necesara finlizarii constructiei Grup 
Sanitar si dotare cu Centrala Termica 
scoala cls I-VIII Calugareni-
Damienesti-Bacau. 
 
Sursa de finantare:Bugetul 
Min.Educatiei 
 
Autor:Senator Elena Mitrea 

Centrala este achizitionata din 
2008,iar lucrarile au fost sistate 
din lipsa de fonduri.Este 
absolute necasara finantarea 
pentru finalizarea 
lucrarilor,deoarece elevii  sunt 
transportati zilnic cu o masina 
ARO(din lipsa dotare microbuz  
scolar),in centru de 
comuna,unde programa scolara 
se desfesoara in doua 
schimburi.Sursa de 
finantare:Bugetul 
Min.Educatiei. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire la un minister inexistent. 
De altfel, nu sunt precizate nici 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să se suporte sumele 
solicitate 

1362. Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Alocarea sumei de 395 mii lei pentru 
achitarea contravalorii lucrarilor aflate 
in faza terminala la 
obiectivul”Construire Gradinita cu trei 
grupe-sat Calugareni,Damienesti-

Este necesara alocarea sumei cu 
precadere deoarece lucrarile au 
fost stopate catre finalul 
executiei pentru neachitarea 
valorii lucrarilor efectuate,din 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire la un minister inexistent. 
De altfel, nu sunt precizate nici 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
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Bacau. 
 
Sursa de finantare:Fondul la dispozitia 
Guvernului. 
 
Autor:Senator PSD Elena Mitrea 

lipsa de fonduri.Mentionez ca 
deja cele trei grupede copii 
prescolari isi desfasoara 
activitatea in incinta scolii 
Calugareni fapt ce ingreuneaza 
programa copiilor scolari. 

care ar urma să se suporte sumele 
solicitate 

1363. Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Alocarea sumei de 200 mii lei 
necesara finalizarii lucrarilor de 
reparatii capitale  si cosolidare la 
Scoala cu clasele I-VIII Fantanele si 
Scoala cu clasele I-IV 
Poiana,com.Motoseni,jud.Bacau. 
 
Sursa de finatare : Fondul la dispozitia 
Guvernului. 
 
 Autor:Senator PSD Elena Mitrea 

Suma necesara finalizarii 
lucrarilor, inp resent sistate din 
lipsa de fonduri. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire la un minister inexistent. 
De altfel, nu sunt precizate nici 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să se suporte sumele 
solicitate 

1364. Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25/02 

 Construcţie grădiniţă cu program 
prelungit, sat Baraţi, com Mărgineni, 
jud. Bacău 
Valoare: 1500 mii lei 
 
Sursa de finantare: Ministerul 
Educatiei,Cercetarii si Inovarii. 
 
Autor:Senator PSD Elena Mitrea 

Se solicita construirea acestei 
unitati de invatamint pentru a 
facilita accesul copiilor 
prescolari la un program care sa 
vina si in sprijinul parintilor 
salariati sau al parintilor singuri 
care au in ingrijire unul sau mai 
multi copii.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să se suporte sumele 
solicitate 

1365. Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25/02 

 Finalizarea lucrărilor de RK şi 
consolidare la Şcoala cu clasele I-VIII 
Fîntînele, com. Motoşeni, jud. Bacău 
Valoarea constructiilor: 150 mii lei 
 
Sursa de finantare: Ministerul 
Educatiei,Cercetarii si Inovarii. 

Se solicita aprobarea 
amendamentului in vederea 
asigurarii unor conditii optime 
pentru desfasurarea procesului 
instructiv- educativ, unitatea 
fiind acum in stare avansata de 
degradare.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să se suporte sumele 
solicitate 
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Autor:Senator PSD Elena Mitrea 

. 

1366. Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25/02 

 Modernizare Şcoală Mărgineni, jud 
Bacău 
Valoare: 1800 mii lei 
 
Sursa de finantare: Ministerul 
Educatiei,Cercetarii si Inovarii. 
 
Autor:Senator PSD Elena Mitrea 

Se solicita aprobarea 
amendamentului in vederea 
modernizarii scolii care trebuie 
sa asigure conditii optime 
pentru desfasurarea activitatii 
didactice.. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să se suporte sumele 
solicitate 

1367. Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25/02 

Finalizarea lucrării de reabilitare la 
Şcoala cu clasele I-VIII, Ungureni, 
jud. Bacău 
 
Valoare: 1016 mii lei  
 
Sursa de finantare: Ministerul 
Educatiei,Cercetarii si Inovarii. 
 
Autor:Senator PSD Elena Mitrea 
 

 

Lucrarile au fost sistate din lipsa 
fonduri. Este necesara 
urgentarea alocarii acestei sume 
pentru lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari, in 
vederea unei desfasurari optime 
a procesului educativ. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să se suporte sumele 
solicitate 

1368. Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25/02 

Alocarea sumei de 400 mii lei 
necesară reabilitării Cinematografului 
Victoria Buhuşi şi schimbarea 
destinaţiei în Bibliotecă prin 
strămutarea Bibliotecii “George 
Bacovia” aflată într-o avansată stare 
de degradare a clădirii. 
 
Sursa de finantare: Ministerul 
Educatiei,Cercetarii si Inovarii. 
 

Cinematograful Victoria se afla 
in stare avansata de degradare, 
imobilul fiind nefolosit de multi 
ani,iar biblioteca se afla intr-un 
spatiu mic,la parterul unui bloc, 
fiind impropriu unei activitati 
culturale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să se suporte sumele 
solicitate 
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Autor:Senator PSD Elena Mitrea 
1369. Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25/02 

 Reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII 
Căbeşti, com. Podu Turcului, jud. 
Bacău 
Valoare: 14 mii lei 
 
Sursa de finantare: Ministerul 
Educatiei,Cercetarii si Inovarii. 
 
Autor:Senator PSD Elena Mitrea 

Pentru buna desfasurare a 
procesului educativ este 
necesara reparatia capitala a 
acestei unitati de invatamint, 
aflata intr-o avansata stare de 
degradare.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să se suporte sumele 
solicitate 

1370. Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25/02 

Proiect de construcţie a unei grădiniţe 
în localitatea Coloneşti, com 
Coloneşti, jud. Bacău 
Valoare: 1746881,66 lei 
 
Sursa de finantare: Ministerul 
Educatiei,Cercetarii si Inovarii. 
 
Autor:Senator PSD Elena Mitrea 

 

 
Numarul de copii prescolari din 
localitate este suficient pentru a 
necesita concretizarea 
proiectului respectiv. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să se suporte sumele 
solicitate 

1371. Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25/02 

 Finalizarea lucrării de construcţie 
Şcoala cu clasele I-IV Gârla Anei, 
Ungureni, jud. Bacău 
Valoare: 152 mii lei 
 
Sursa de finantare: Ministerul 
Educatiei,Cercetarii si Inovarii. 
 
Autor:Senator PSD Elena Mitrea 

 

Se solicita continuarea lucrarii 
la scoala care trebuie sa asigure 
buna desfasurare a activitatilor 
didactice la aceasta unitate de 
invatamint.. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să se suporte sumele 
solicitate 

1372. Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25/02 

Finalizare lucrări construcţie Şcoală 
cu Clasele I-VIII, Boteşti, Ungureni, 
jud. Bacău 

Se solicita continuarea 
proiectului la scoala care trebuie 
sa asigure, pe linga un 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
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Valoare: 2197 mii lei –proiect aprobat 
 
Sursa de finantare: Ministerul 
Educatiei,Cercetarii si Inovarii. 
 
Autor:Senator PSD Elena Mitrea 

invatamint de calitate, conditii 
de igiena corespunzatoare unui 
mediu sanatos.  

capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să se suporte sumele 
solicitate 

1373. Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25/02 

Finalizarea lucrării de reabilitare 
Şcoală Poieni, com. Roşiori, jud 
Bacău 
Valoare: 481 mii lei 
 
Sursa de finantare: Ministerul 
Educatiei,Cercetarii si Inovarii. 
 
Autor:Senator PSD Elena Mitrea 

Aflata inainte de inceperea 
reabilitarii intr-o avansata stare 
de degradare, scoala trebuie sa 
prezinte toate datele unui mediu 
educativ apropiat de standardele 
in domeniu.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să se suporte sumele 
solicitate 

1374.  
Legea bugetului de stat pe 2010/ 
Anexa nr.3 /25/29 
 
 
 
 
 

 
Fi�a Obiectivului/Proiectului 
Colegiul Na�ional Petru Rare� din 
localitatea Beclean, Jud. Bistri�a-
Năsăud 
Obiectiv: -Edificare �i construire 
Campus �colar 
- �arpante 
- Centrală termică 
 
Suma necesară 2.000.000 lei 
 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezerva la dispozi�ia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator PSD Prunea Nicolae-Dănu� 

 
Acoperi�ul are nevoie urgent 
de repara�ii iar instala�ia 
termica este nefunc�ională in 
prezent întâmpinându-se mari 
dificultă�i la încălzirea sălilor 
de curs. De asemenea este 
nevoie de construirea unui 
campus �colar pentru atingerea 
unui grad cât mai ridicat al 
pregătirii elevilor, colegiul 
colegiul nostru fiind bine 
reprezentat de către elevii 
no�trii la concursuri �i 
olimpiade interna�ionale. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
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1375. Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului   
 

Alocarea sumei de 5.335.617 lei 
pentru reabilitare, modernizare şi 
extindere Şcoala Gen. Nr. 3 Lupeni, 
jud. Hunedoara. 
 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Contribuţia primăriei Lupeni 
pentru realizarea acestui proiect 
este de 1.163.237 lei, valoarea 
totală este de 6.498.854 lei.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1376. Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului   
 

Alocarea sumei de 400.000 lei pentru 
extinderea cladirii creşei din 
municipiul Orăştie, judeţul 
Hunedoara. 
 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii, creşa din Orăstie 
necesită extinderea corpului de 
clădire a creşei din Orăştie. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
potrivit legii, creşele sunt 
considerate unităţi sanitare, iar 
finanţarea lor se asigură din 
bugetele locale. De asemenea, 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1377. Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/25 Ministerul 

Alocarea sumei de 4.140.294 lei 
pentru reabilitare, modernizare şi 

Documentaţie în curs de 
elaborare, contribuţia primăriei 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
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Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului   
 

dotări Şc. Gen. Nr. 1, Lupeni, jud. 
Hunedoara. 
 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Lupeni pentru realizarea acestui 
proiect este de 1.035.074 lei, 
valoarea totală este de 
5.175.368 lei.  
 
 

fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1378. Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului   
 

Alocarea sumei de 3.913.294 lei 
pentru reabilitare, modernizare şi 
dotări Şc. Gen. Nr. 2, Lupeni, jud. 
Hunedoara. 
 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Documentaţie în curs de 
elaborare, contribuţia primăriei 
Lupeni pentru realizarea acestui 
proiect este de 978.323 lei, 
valoarea totală este de 
4.891.617 lei. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1379. Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului   
 

Alocarea sumei de 3.840.000 lei 
pentru reabilitare şi modernizare 
Grădiniţa Lumea Copiilor, Lupeni, 
jud. Hunedoara. 
 

Documentaţie în curs de 
elaborare, contribuţia primăriei 
Lupeni pentru realizarea acestui 
proiect este de 960.000 lei, 
valoarea totală este de 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

4.800.000 lei. 
 

bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1380. Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului   
 

Alocarea sumei de 320.000 lei pentru 
reabilitare, modernizare şi dotări 
Grădiniţa cu Program Normal nr. 2 
Lupeni, jud. Hunedoara. 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Documentaţie în curs de 
elaborare, contribuţia primăriei 
Lupeni pentru realizarea acestui 
proiect este de 80.000 lei, 
valoarea totală este de 400.000 
lei. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1381. Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului   
 

Alocarea sumei de 520.000 lei pentru 
instalare centrală termică pe gaz şi 
reţea de alimentare, dotări, Liceul 
Teoretic Lupeni, jud. Hunedoara. 
 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Documentaţie în curs de 
elaborare, contribuţia primăriei 
Lupeni pentru realizarea acestui 
proiect este de 130.000 lei, 
valoarea totală este de 650.000 
lei. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1382. Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului   
 

Alocarea sumei de 8.713.981 lei 
pentru Amenajarea unui campus 
pentru Învăţământul profesional si 
tehnic în cadrul Grupului  Şcolar 
Industrial Minier Lupeni, jud. 
Hunedoara. 
 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Documentaţie în curs de 
elaborare, contribuţia primăriei 
Lupeni pentru realizarea acestui 
proiect este de 2.179.495 lei, 
valoarea totală este de 
10.892.476 lei. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1383. Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului   
 

Alocarea sumei de 136.000 lei pentru 
reparaţii capitale la Şcoala Generală 
clasele I-VIII din satul Sîntămăria - 
Orlea, judeţul Hunedoara. 
 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
Amendament propus de: 

Reparaţii capitale efectuate la 
Şcoala Generală clasele I-VIII 
Sîntămăria-Orlea, demarate 
după aprobarea acestor lucrări 
prin HG 370/2008 şi HG 
962/2008 executate şi rămase 
spre decontate în sumă de 
136.000 lei. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
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Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1384. Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului   
 

Alocarea sumei de 15.000 lei pentru 
reparaţii la Şcoala Generală clasele I-
IV din satul Subcetate, comuna 
Sîntămăria-Orlea, judeţul Hunedoara. 
 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Reparaţii capitale la Şcoala 
Generală clasele I-IV Subcetate, 
demarate după aprobarea 
acestor lucrări prin HG 
370/2008 şi HG 962/2008 
executate şi ramase spre 
decontate în sumă de 15.000 lei. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1385. Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului   
 

Alocarea sumei de 1.500.000 lei 
pentru construcţie  corp nou de cladire 
pentru Scoala gen. Dominic Stanca, 
municipiul Orăştie, jud. Hunedoara. 
 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Pentru buna desfăşurarea a 
activităţii la şcoala generala 
Dominic Stanca, este necesara 
extinderea corpului de clădire. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
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1386. Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului   
 

Alocarea sumei de 900.000 lei pentru 
construcţie  corp nou de cladire pentru 
grădiniţa cu program normal nr. 1, 
municipiul Orăştie, jud. Hunedoara. 
 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Pentru buna desfăşurarea a 
activităţii la şcoala generala 
Dominic Stanca, este necesara 
extinderea corpului de clădire. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1387. Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului   
 

Alocarea sumei de 900.000 lei pentru 
construcţie  corp nou de cladire pentru 
grădiniţa cu program prelungit nr. 2, 
municipiul Orăştie, jud. Hunedoara. 
 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Lucrare inceputa si nefinalizata 
datorită lipsei de fonduri. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să fie alocate sumele  
 

1388. Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/25 Ministerul 

Alocarea sumei de 637.500 lei pentru 
costrucţia unei Săli de Sport în 

Construcţia unei Săli de Sport în 
localitatea Toteşti este necesară 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu există 
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Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului   
 

localitatea Toteşti, comuna Toteşti, 
jud. Hunedoara. 
 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

pentru creşterea  calitătii  vieţii 
sociale şi sănătăţii locuitorilor 
acestei comune. Dosarul cererii 
de finanţare a fost depus la CNI, 
cu numar de intrare 
11006/03.12.2008. 
 
 

baza legală pentru finanţarea din 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
a unor cheltuieli pentru construirea 
sălilor de sport. Acestea se 
finanţează din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului care are în derulare un 
astfel de program. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1389. Anexa 3/25/02; capitolul 5301 Se solicită majorarea bugetului pe 
anul 2010 pana la suma de 1.700.000 
mii lei  
 
Sursa de finanţare: fondul de rezerva 
al Guvernului. 
 
Amendament propus de : 
 
Ion TOMA, 
Lider Grup parlamentar PSD 
 
Serban Constantin VALECA, Senator 
PSD 

Având în vedere că nu se 
solicită suma la nivelul prevăzut 
de „Strategia Lisabona” si dat 
fiind criza cu care ne 
confruntăm, se solicită suma de 
1.700.000 mii lei (deci o 
suplimentare cu 542171 mii lei) 
deoarece la nivelul actual de 
1.157.829 mii lei se apreciază 
drept consecinţă următoarele: 
- prelungirea nejustificată a 

duratei de realizare a 
proiectelor, peste cea 
prevăzută prin pachetele de 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate 
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informaţii (3 ani); 
- nerealizarea la termenele 

prevăzute a activităţilor 
planificate în planul de 
realizare şi implicit 
neîndeplinirea indicatorilor 
şi a rezultatelor aşteptate 
(pentru exemplificare din 
analiza impactului 
diminuării cu 73,3% a 
bugetelor pentru anul 2009, 
rezultă o diminuare a 
activităţilor din Planul de 
realizare pentru 2009 
cuprinsă intre 35 – 56%); 

- diminuarea drastică a 
colectivelor de lucru 
necesare realizării 
proiectelor, cu consecinţe 
agravante privind 
neparticiparea tinerilor 
cercetători, doctoranzi, etc. 
şi probabila reorientare a 
acestora spre alte domenii, 
reducându-se astfel resursa 
umană din domeniul 
cercetării; 

- stoparea tuturor achiziţiilor 
necesare pentru obţinerea 
rezultatelor angajate cu 
consecinţe asupra nivelului 
calitativ şi de o noutate 
tehnică a acestora. Din 
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analiza efectuată, s-a 
constatat o reducere de pana 
la 80% a achiziţiilor 
necesare pentru derularea 
activităţilor de cercetare – 
dezvoltare; 

- amânarea implementării în 
economie a rezultatelor, 
unele dintre ele pierzându-şi 
gradul de noutate prin uzură 
morală, datorită prelungirii 
din lipsă de finanţare a 
duratei proiectelor; 

- nu în ultimul rând, 
neîndeplinirea la nivelul 
anului 2013 a obiectivelor 
stabilite prin Strategia 
Naţională de CDI, datorită 
derulării defectuoase a 
instrumentelor de 
implementare a actualei 
strategii PNCDI II.  

 
1390. Anexa   3/25   -   Ministerul   

Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Alocarea sumei de 300.000
 RON 
unităţii de învăţământ „Şcoala de 
arte şi meserii Deleni” din localitatea 
Deleni, jud. Constanţa 
 
Sursa de finanţare:  Fondul  de  
rezervă al Guvernului 
 

Autor: Deputat PSD Ileana 

Fonduri necesare pentru 
finalizarea  lucrării  prin 
racordarea la energie electrică 
si instalaţii sanitare.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
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Cristina Dumitrache + 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD - PC 

 

amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la  
care ar urma să fie alocate sumele 
 

1391. Anexa   3/25   -   Ministerul   
Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

Alocarea sumei de 900.000
 RON 
unităţii de învăţământ „Şcoala de 
arte şi meserii Peştera” din 
localitatea Peştera, jud. Constanţa 
 
Sursa de finanţare: Fondul de
 rezervă al Guvernului. 
 

Autor: Deputat PSD Ileana 
Cristina Dumitrache + 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD - PC 

 
 
 
 
 

Obiectiv  investiţii.  Extindere 
clădire.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la  
care ar urma să fie alocate sumele 
 

1392. Anexa   3/25   -   Ministerul   
Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

Alocarea   sumei   de   1.000.000   
RON 
pentru   construirea   sălii   de   sport   
în localitatea Cobadin, jud. 
Constanţa 
 
Sursa  de 
finanţare: Fondul de Rezervă 
al Guvernului 

Obiectiv  investiţii.   Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu există 
baza legală pentru finanţarea din 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
a unor cheltuieli pentru construirea 
sălilor de sport. Acestea se 
finanţează din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Autor: Deputat PSD Ileana 
Cristina Dumitrache + 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD - PC 

 

Turismului care are în derulare un 
astfel de program. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1393.

Ministerul Educatiei 
Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Finalizarea lucrărilor de reabilitare a 
Şcolii de artă şi meserii 
Com Zamostea, jud Suceava – 500 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

al Guvernului 
 

Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 

 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1394.

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Finalizarea lucrăriloe la campusul 
şcolar „Ion Nistor” 
Oraşul Vicovu de Sus, jud Suceava – 
3000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

al Guvernului 
 

Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
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1395.

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Finalizarea lucrărilor la Şcoala cu 12 
clase 
Com. Berchişeşti, jud. Suceava – 1000 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

al Guvernului 
 

Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 

 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1396.

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Modernizare Şcoala cu clasele I-IV  
Sat Corlata, com Berchişeşti, jud. 
Suceava – 1000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

al Guvernului 
 

Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 

 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1397.

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Modernizare Şcoala generală,  
Sat Berchişeşti, com  Berchişeşti – 
1000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

al Guvernului 
 

Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 

 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
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1398.

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Modernizare Şcoala generală Forăşti 
şi Şcoala generală din satul Uideşti 
Com Forăşti, jud Suceava – 1500 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

al Guvernului 
 

Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 

 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1399.

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Modernizare Şcoala generală 
Sat Grămeşti, Com Grămeşti, Jud 
Suceava  - 2500 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

al Guvernului 
 

Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 

 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1400.

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Modernizare Şcoala generală 
Sat Bălineşti, Com Grămeşti, jud 
Suceava – 1200 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

al Guvernului 
 

Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 

 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
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1401.

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Finalizare lucrări Şcoala generală  
Sat Romaneşti, com Grămeşti, jud 
Suceava – 1500 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

al Guvernului 
 

Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 

 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1402.

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Finalizarea lucrărilor de reabilitare a 
Şcolii generale  
sat Ilişeşti, com Ilişeşti, jud Suceava – 
1000 mii lei  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

al Guvernului 
 

Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 

 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1403.

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Reabilitare Şcoală generală  
Sat Lisaura, Com Ipoteşti, jud 
Suceava – 600 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

al Guvernului 
 

Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 

 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
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1404.

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Finalizarea lucrărilor de reabilitare a 
Şcolii generale  
Sat Baineţ, com Muşeniţa, jud. 
Suceava – 1500 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

al Guvernului 
 

Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 

 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1405.

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Finalizarea lucrărilor de reabilitare a 
Şcolii generale  
Sat Gemenea, cam Stulpicani, jud 
Suceava – 1000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

al Guvernului 
 

Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 

 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1406.

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Finalizarea lucrărilor de reabilitare a 
Şcolii generale nr. 1 „Iulian Vesper” 
Com Horodnic de Sus, - 500 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

al Guvernului 
 

Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 

 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
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1407.

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Reabilitarea Şcolii Generale nr 2  
sat Vadu Moldovei – 1800 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

al Guvernului 
 

Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 

 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1408.

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Reabilitarea Şcolii Arte şi Meserii  
Com. Vadu Moldovei, jud Suceava  - 
1800 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

al Guvernului 
 

Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 

 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1409.

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Finalizarea lucrărilor de reabilitare 
Grădiniţa cu program normal 
Com Dolheşti, jud Suceava – 1400 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

al Guvernului 
 

Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
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1410.

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Reabilitarea Şcolii Generale  
Com Rădăşeni, jud. Suceava – 800 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

al Guvernului 
 

Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 

 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1411.

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Finalizare lucrări sală de sport şcoala 
generală 
Oraşul Milişăuţi, jud Suceava – 500 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

al Guvernului 
 

Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 

 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu există 
baza legală pentru finanţarea din 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
a unor cheltuieli pentru construirea 
sălilor de sport. Acestea se 
finanţează din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului care are în derulare un 
astfel de program. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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1412.

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Reabilitare şcoală generală   
sat Corocăieşti, com Vereşti, jud 
Suceava – 2800 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

al Guvernului 
 

Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 

 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1413.

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Reabilitarea Şcolii Generale 
Sat Bursuceni, com Vereşti, jud 
Suceava – 1600 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

al Guvernului 
 

Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 

 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1414.

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Reabilitarea Şcolii Generale clasele I-
IV  
Com. Gălăneşti, jud Suceava – 2500 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

al Guvernului 
 

Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 

 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
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1415.

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Finalizarea lucrărilor de reabilitare a 
Şcolii Arte şi Meserii 
Com Hânţeşti, jud Suceava – 1500 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

al Guvernului 
 

Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 

 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1416.

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Finalizarea lucrărilor de reabilitare a 
Şcolii generală nr 1  
com. Iaslovăţ, jud Suceava – 2500 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

al Guvernului 
 

Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 

 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1417.

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Reabilitarea  Şcolii Arte şi Meserii 
Com Fântânele, jud Suceava – 4000 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

al Guvernului 
 

Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 

 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
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1418.

Anexa 3/25 / pag.12 / Cap.6501 / 
titlul 71 /art.01 / al 01 

Reabilitarea a 4 Şcoli generale  
Com Panaci, jud Suceava – 5000 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

al Guvernului 
 

Senator PSD+PC 
Gavril Mirza 

 

Finalizare lucrare/ Modernizare/ 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1419. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 2.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Fondurile sunt destinate 
construirii unui grup sanitar la 
Şcoala „Barbu Ionescu” din 
comuna Urzicuţa, judeţul Dolj. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1420.  Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului  şi 
Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului cu suma de 
490 mii lei pentru: 
 
1. Reabilitarea Scolii cu clasele 1-8 
din comuna Gura Teghii, sat Păltiniş, 
jud. Buzău – 100 mii lei 

Sumele sunt necesare pentru 
lucrări de reparaţii şi consolidări 
pentru buna desfăşurare a 
activităţii  unităţilor de 
învăţământ menţionate. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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2.Grădiniţa cu program normal din 
comuna Gura Teghii, sat Furtuneşti, 
jud. Buzău – 30 mii lei 
3. Grădiniţa cu program normal din 
comuna Gura Teghii, sat Păltiniş, jud. 
Buzău – 30 mii lei 
4. Şcoala generală din comuna Gura 
Teghii, sat Ionaşti – 30 mii lei 
5. Reabilitarea Scolii cu clasele 1-8 
din comuna Zărneşti, sat Fundeni, jud. 
Buzău – 100 mii lei 
6. Reabilitarea Scolii cu clasele 1-8 
din comuna Zărneşti, sat Vadu 
Soreşti, jud. Buzău – 100 mii lei 
7. Grădiniţa cu program normal din 
comuna Zărneşti, sat Fundeni, jud. 
Buzău – 100 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Dl. Adrian Mocanu – dep. 
PSD 
 

sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli   care 
ar urma să fie suplimentate 
 

1421.  
Anexa 3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si Sportului

Se propune suplimentarea bugetului 
ministerului pentru lucrari de investitii 
la urmatoarele obiective: 
 

1. Scoala Generala cu cls.I-VIII 
nr.1- Timisoara. 
Suma necesara- 40.000 lei 
 

2. Scoala Generala cu cls.I-VIII 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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nr.7 „Sfanta Maria 
„Timisoara . 

      Suma necesara- 50.000 lei 
 

 
3. Scoala Generala cu cls.I-VIII 

nr.16 „Take Ionescu” -
Timisoara  
Suma necesara- 50.000 lei 
 

4. Scoala Generala cu cls.I-VIII 
nr.21”Vicentiu Babes” -
Timisoara  
Suma necesara- 50.000 lei 
 

5. Scoala cu cls. I-VIII pentru 
elevi cu deficiente „ Paul 
Popescu Neveanu „-
Timisoara Suma necesara- 
50.000 lei 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 

 
Autor: Maria Eugenia Barna deputat 
PSD+PC 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - PC 

exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli   care 
ar urma să fie suplimentate 
 

1422. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului 
Grupa 51, Art. 02, al. 15 

Se propune alocarea sumei de 100 mii 
lei pentru reabilitarea şi dotarea şcolii 
din Comuna Păstrăveni, judeţul 
Neamţ cu centrală termică. 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 200 
de elevi încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere deoarece bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului a fost dimensionat 
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Surse de finanţare: 
 
Bugetul Secretariatului General al 
Guvernului 
 
Ini�iatori:  
Senator  Independent 

MĂRCUŢIANU Ovidius 

 

Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, 
este necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot cu privire 
la siguranţa acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii  şi 
crearea unui număr suficient de 
săli de curs. 
 
 

astfel încât să se asigure 
funcţionarea normală în anul 2010 
a acestei instituţii, precum şi a 
instituţiilor aflate în finanţarea 
Secretariatului General al 
Guvernului 

1423. Anexa 3/25 Ministerul 
Educaţiei  Cercetării  
Tineretului  şi  Sportului 
 

Reabilitare Grup  Scolar  
Agricol Corabia Jud. Olt – 7000 
 
Fondul de rezervă  al  
Guvernului 
 
Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli   care 
ar urma să fie suplimentate 
 

1424. Anexa 3/25 Ministerul 
Educaţiei  Cercetării  
Tineretului  şi  Sportului 
 

Grădiniţa  cu  program prelungit  
nr.1 Corabia Jud. Olt – 900 
 
Fondul de rezervă  al  
Guvernului 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
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Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 

limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli   care 
ar urma să fie suplimentate 
 

1425. Anexa 3/25 Ministerul 
Educaţiei  Cercetării  
Tineretului  şi  Sportului 
 

Grădiniţa  cu  program prelungit  
nr.2 Corabia Jud. Olt – 1100 
Fondul de rezervă  al  
Guvernului 
 
Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli   care 
ar urma să fie suplimentate 
 

1426. Anexa 3/25 Ministerul 
Educaţiei  Cercetării  
Tineretului  şi  Sportului 
 

Reparaţie  Şcoală com Băbiciu  
jud. Olt – 200 
 
Fondul de rezervă  al  
Guvernului 
 
Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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PARLAMENTAR PSD 
 

exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli   care 
ar urma să fie suplimentate 
 

1427. Anexa 3/25 Ministerul 
Educaţiei  Cercetării  
Tineretului  şi  Sportului 
 

Reabilitare  Şcoală com Bălteni 
jud. Olt – 400 
Fondul de rezervă  al  
Guvernului 
Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli   care 
ar urma să fie suplimentate 
 

1428. Anexa 3/25 Ministerul 
Educaţiei  Cercetării  
Tineretului  şi  Sportului 
 

Reabilitare  Şcoală  com. 
Ghimpeţeni Jud. Olt – 450 
Fondul de rezervă  al  
Guvernului 
Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
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capitolul şi titlul de cheltuieli   care 
ar urma să fie suplimentate 
 

1429. Anexa 3/25 Ministerul 
Educaţiei  Cercetării  
Tineretului  şi  Sportului 

Reparaţie  Capitală  Şcoală 
generală com. Gostavăţu Jud. 
Olt – 300 
Fondul de rezervă  al  
Guvernului 
Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli   care 
ar urma să fie suplimentate 
 

1430. Anexa 3/25 Ministerul 
Educaţiei  Cercetării  
Tineretului  şi  Sportului 
 

Reparaţie  Grădiniţă com 
Gostavăţu Jud. Olt – 100 
Fondul de rezervă  al  
Guvernului 
Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli   care 
ar urma să fie suplimentate 
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1431. Anexa 3/25 Ministerul 
Educaţiei  Cercetării  
Tineretului  şi  Sportului 
 

Reparaţie  Grădiniţă com 
Ipoteşti  Jud. Olt – 200 
Fondul de rezervă  al  
Guvernului 
Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli   care 
ar urma să fie suplimentate 
 

1432. Anexa 3/25 Ministerul 
Educaţiei  Cercetării  
Tineretului  şi  Sportului 
 

Reabilitare  Şcoală com. Izbiceni 
Jud. Olt – 1000 
Fondul de rezervă  al  
Guvernului 
Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli   care 
ar urma să fie suplimentate 
 

1433. Anexa 3/25 Ministerul 
Educaţiei  Cercetării  
Tineretului  şi  Sportului 

Reparaţie Grădiniţă com Perieţi 
Jud. Olt – 1500 
Fondul de rezervă  al  

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
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 Guvernului 
Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli   care 
ar urma să fie suplimentate 
 

1434. Anexa 3/25 Ministerul 
Educaţiei  Cercetării  
Tineretului  şi  Sportului 
 

Reparaţie  Grădiniţă com Poboru 
Jud. Olt – 250 
Fondul de rezervă  al  
Guvernului 
Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli   care 
ar urma să fie suplimentate 
 

1435. Anexa 3/25 Ministerul 
Educaţiei  Cercetării  
Tineretului  şi  Sportului 
 

Construcţie  Grădiniţă  com. 
Sârbii Măgura Jud. Olt – 700 
Fondul de rezervă  al  
Guvernului 
Iniţiatorii: 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
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deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 

limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli   care 
ar urma să fie suplimentate 
 

1436. Anexa 3/25 Ministerul 
Educaţiei  Cercetării  
Tineretului  şi  Sportului 
 

Reparaţie  Scoală  generală  
com. Seaca Jud. Olt – 250 
Fondul de rezervă  al  
Guvernului 
Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli   care 
ar urma să fie suplimentate 
 

1437. Anexa 3/25 Ministerul 
Educaţiei  Cercetării  
Tineretului  şi  Sportului 
 

Reparaţie  Grădiniţă  com.  
Strejeşti  Jud. Olt – 100 
Fondul de rezervă  al  
Guvernului 
Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli   care 
ar urma să fie suplimentate 
 

1438. Anexa 3/25 Ministerul 
Educaţiei  Cercetării  
Tineretului  şi  Sportului 
 

Construcţie  Grădiniţă  com. Tia 
–Mare Jud. Olt – 400 
Fondul de rezervă  al  
Guvernului 
Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli   care 
ar urma să fie suplimentate 
 

1439. Anexa 3/25 Ministerul 
Educaţiei  Cercetării  
Tineretului  şi  Sportului 

Reabilitare  Şcoală  com. Văleni 
Jud. Olt – 1000 
Fondul de rezervă  al  
Guvernului 
Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
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capitolul şi titlul de cheltuieli   care 
ar urma să fie suplimentate 
 

1440. Anexa 3/25 Ministerul 
Educaţiei  Cercetării  
Tineretului  şi  Sportului 
 

Reparaţii  Liceul Agricol com. 
Vitomireşti  Jud. Olt – 500 
Fondul de rezervă  al  
Guvernului 
Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli   care 
ar urma să fie suplimentate 
 

1441. Anexa 3/25 Ministerul 
Educaţiei  Cercetării  
Tineretului  şi  Sportului 
 

Reparaţii Scoală  generală sat. 
Dejeşti com. Vitomireşti  Jud. 
Olt – 500 
Fondul de rezervă  al  
Guvernului 
Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli   care 
ar urma să fie suplimentate 
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1442. Anexa 3/25 Ministerul 
Educaţiei  Cercetării  
Tineretului  şi  Sportului 

Reabilitare  Şcoală com. 
Vultureşti  Jud. Olt – 1000 
Fondul de rezervă  al  
Guvernului 
Iniţiatorii: 
deputat Florin Iordache + Grup 
PARLAMENTAR PSD 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli   care 
ar urma să fie suplimentate 
 

1443. Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Se alocă suma de  
150 mii lei pentru reabilitarea  
Şcolii Generale „GÁL SÁNDOR”, 
satul Ciucsângeorgiu - structura 
Grădiniţa de Copii Armăşeni, judeţul 
Harghita 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
Autori: 
Korodi Attila,                                    
Lakatos Péter,  
Erdei D. István,  -deputaţi  UDMR 

 
Starea Şcolii Generale „GÁL 
SÁNDOR” necesită lucrări de 
reparaţii pentru a a sigura 
funcţionarea normală a 
instituţiei. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli   care 
ar urma să fie suplimentate 
 

1444. ANEXA NR.3/25/29; 
E. ALTE CHELTUIELI 
ASIMILATE INVESTIŢIILOR;  

Se propune suplimentarea sumei 
alocate cu 2827 mii lei, reprezentând: 
- Şcoala cls. I-VIII Corp A, comuna 

           Pe  parcursul anului 
2007, conform necesităţilor 
stringente, pe cheltuiala 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
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 6501 – ÎNVĂŢĂMÂNT 
65017101 – Active fixe 
 
MINISTERUL EDUCAŢIEI, 
CERCETĂRII, TINERETULUI 
ŞI SPORTULUI 
 
 

Peceneaga, judeţul Tulcea 
(reabilitare) 475 mii lei; 
- Grădiniţa PN comuna Beştepe, 
judeţul Tulcea (obiectiv de investiţii):    
460 mii lei; 
- Grup Şcolar, sat Topolog, comuna 
Topolog, judeţul Tulcea (program 
CAMPUS)  892 mii lei;  
- Grădiniţa PP nr.3, oraş Babadag, 
judeţul Tulcea (reabilitare)              
1.000 mii lei; 
 
Sursa de finanţare – fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Senator Belacurencu Trifon – 
PSD+PC 

 

autorităţilor locale din judeţul 
Tulcea, au fost realizate 
proiectele de reabilitare sau 
proiecte de execuţie (cazul unei 
grădiniţe noi) şi a unor unităţi 
şcolare. Pentru unele dintre 
aceste lucrări, autorităţile locale 
au încheiat contracte de execuţie 
în ultimul trimestru al anului, 
cuprinzând lucrări ce depăşeau 
sumele alocate prin Hotărâre de 
Guvern, ca transferuri din 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Cercetării şi Inovării către 
bugetele locale, prin intermediul 
Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Tulcea.  
 Sumele alocate 
consiliilor locale, prin cele trei 
hotărâri de Guvern, în valoare 
de 72,3 mld lei vechi în cursul 
anului 2008 au fost insuficiente 
pentru definitivarea tuturor 
lucrărilor, iar în anul 2009, la 
unităţile şcolare menţionate, nu 
s-au alocat fonduri. 
 A fost imperios necesară 
efectuarea unor lucrări care au 
condiţionat deschiderea anului 
de învăţământ sau, din punct de 
vedere tehnic, nu au putut fi 
amânate. În aceste condiţii 
volumul lucrărilor executate, 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
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conform contractelor încheiate 
şi nedecontate la sfârşitul anului 
2008 la nivelul judeţului Tulcea 
a fost de 33,21 mld lei vechi, 
dintre care pentru lucrările de la 
Şcoala generală Peceneaga şi 
grădiniţa din Bestepe, 
constructorul a solicitat şi 
penalizări pentru sumele 
neîncasate. 
          De asemenea, lucrările 
executate conform contractelor 
încheiate în cadrul Programului 
CAMPUS (Grup Şcolar sat 
Topolog), nu au putut fi 
decontate din lipsa alocărilor 
bugetare. 
         La grădiniţa PP nr.3 din 
Babadag se impune de urgenţă 
începerea lucrărilor de 
reabilitare întrucât atât clădirea 
cât şi instalaţiile ce asigură 
utilităţile sunt într-o stare 
deplorabilă. 
           
 

1445. Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Se alocă suma de 4 000 000 lei pentru 
construirea unei creşe de copii în 
municipiul Salonta, Judeţul Bihor. 
 
 
Finanţarea se poate face din 
împrumuturile externe sau din 

Municipiul Salonta, judeţul 
Bihor are o populaţie de cca. 20 
de mii de locuitori. În momentul 
de faţă nu dispune de o instituţie 
de îngrijire a copiilor sub 3 ani – 
creşă. În cazul în care părinţii 
vor să-şi continue activitatea 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli  de la 
care ar urma să se aloce sumele şi 
nu este propusă concret sursa de 
finanţare 
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fondurile destinate investiţiilor din 
bugetul ministerului. 
 
 
 
Autori: 
Pető Csilla Maria,                                   
Lakatos Péter,  
Erdei D. István,  -deputaţi  UDMR 

profesională după naşterea unui 
copil, ei trebuie să apeleze la 
serviciile plătite a unor persoane 
particulare în vederea îngrijirii 
copilului, ceea ce crează costuri 
suplimentare în bugetul 
familiilor. Situaţia este şi mai 
grea în cazul când nu sunt 
disponibile astfel de persoane. 
Din acest motiv ar fi oportună 
construirea unei creşe în 
municipiul Salonta. 
 

 

1446. Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 
Anexa 3/25/02/Cap. 
6501/grupa/titlu 71, art. 01 – 
construcţii şi art. 03 reparaţii 
capitale aferente activelor fixe. 

Se alocă suma de 9.979.190 lei pentru 
reabilitarea clădirii principale a 
Colegiului Naţional „Arany János” 
Salonta, judeţul Bihor 
Finanţarea se poate face din 
împrumuturile externe sau din 
fondurile destinate investiţiilor din 
bugetul ministerului. 
Autori: 
Pető Csilla Maria,                                   
Lakatos Péter,  
Erdei D. István,  -deputaţi  UDMR 

Clădirea se află în stare de 
degradare, pereţii sunt atacaţi de 
igrasie din cauza apei care 
provine din subsol, tencuielile 
exterioare şi interioare sunt 
desprinse, pereţii sunt fisuraţi, 
tâmplăria este veche, ar necesita 
reparaţii sau schimbări, 
grupurile sanitare suntîn stare 
degradate şi puţine la număr. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli  de la 
care ar urma să se aloce sumele şi 
nu este propusă concret sursa de 
finanţare 
 

1447. Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului   
 

Alocarea sumei de 50.000 lei pentru 
lucrări de reparaţii şi reabilitare 
termică la Scoala generală nr. 7 
Tecuci, jud. Galaţi. 
Sursa de finan�are: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii la şcoala generală nr. 
7 Tecuci, se impune reabilitarea 
termică si înlocuirea tamplăriei, 
aflată intr-un stadiu avansat de 
degradare. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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Amendament propus de: 
Senator Laurenţiu Chirvăsuţă 

 

 sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la  
ar urma să fie alocate sumele 
 

1448. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 3.300 mii 
lei pentru continuarea şi 
finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de 
învăţământ Judeţul Vrancea, 
după cum urmează: 
Reabilitare şi modernizare 
şcoli  
- reabilitare Şcoala cu clasele I-
VIII "Neculai Jechianu", 
Vrâncioaia şi internat şi cantină - 
1.700 mii RON 
- reabilitare Şcoala cu clasele I-
VIII, Spinesti - 500 mii RON 
- reabilitare Şcoala cu clasele I-
IV, Muncei - 500 mii RON 
- reabilitare Şcoala cu clasele I-
IV, Plostina - 300 mii RON 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ si  
îmbunătăţirea accesului la 
condiţii de învăţământ 
adecvate.  
Pentru continuarea şi 
finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli   care 
ar urma să fie suplimentate 
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- reabilitare Şcoala cu clasele I-
IV, Bodesti - 300 mii RON. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 
50, art. 01. 
 
Deputat prof. univ. dr. Cristian 

Sorin Dumitrescu 
 
 

1449. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 1.400 mii 
lei pentru sala de sport în 
localitatea Vrancioaia, judeţul 
Vrancea. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 
50, art. 01. 
 
Deputat prof. univ. dr. Cristian 

Sorin Dumitrescu 
 

Studiul de Fezabilitate a 
fost depus la Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
pentru această sala de sport. 
. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu există 
baza legală pentru finanţarea din 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
a unor cheltuieli pentru construirea 
sălilor de sport. Acestea se 
finanţează din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului care are în derulare un 
astfel de program. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
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apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1450. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 1.000 mii 
lei pentru construire de grădiniţe 
în Vrancioaia, Spinesti, Muncei, 
judeţul Vrancea.  
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 
50, art. 01. 
 
Deputat prof. univ. dr. Cristian 

Sorin Dumitrescu 
 

Studiul de Fezabilitate a 
fost depus la Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli   care 
ar urma să fie suplimentate 
 

1451.  Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului  şi 
Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului  şi Sportului cu suma de 
240 mii lei pentru: 
 
1. Campusul preuniversitar şcolar, str. 
Carpaţilor, Braşov – 240 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Dl.Gheorghe Ialomiţianu– 

Sumele sunt necesare pentru 
lucrări de reparaţii şi consolidări 
pentru buna desfăşurare a 
activităţii  unităţilor de 
învăţământ menţionate. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
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dep. PD-L 
 

capitolul şi titlul de cheltuieli   care 
ar urma să fie suplimentate 
 

1452. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/, cu suma de 100 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Almaj, pentru reabilitarea Scolii 
Generale cu cls I-IV din Satul 
Mosneni, comuna Almaj, judetul Dolj 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1453. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/, cu suma de 1500 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Argetoaia, pentru reabilitarea 
Scolii de Arte si Meserii Argetoaia, 
comuna Argetoaia, judetul Dolj 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
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Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

1454. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 200 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Brabova, pentru reabilitarea 
Scolii Mosna, comuna Brabova, 
judetul Dolj 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1455. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 5001, 
titlul 20, art. 01, alin. 4 - Apa, 
canal si salubritate 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 70 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Fărcaș, pentru alimentare cu 
apa si dotare cu fosa septica a 
Gradinitei Fărcaș, comuna Fărcaș, 
judetul Dolj 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
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AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

1456. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 5001, 
titlul 20, art. 01, alin. 4 - Apa, 
canal si salubritate 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 120 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Fărcaș, pentru construirea unui 
grup sanitar si alimentarea acestuia cu 
apa la scoala Golumbu si dotare cu 
fosa septica a Gradinitei Golumbu, 
Satul Golumbu, comuna Fărcaș, 
judetul Dolj  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1457. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 01 - Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 830 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Fărcaș, pentru Construirea unei 
gradinite in satul Amarasti, comuna 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
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Fărcaș, judetul Dolj 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 

învăţământ.  
 

finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1458. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 300 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Fărcaș, pentru continuarea 
lucrarilor cofinantate din bugetul local 
privind reabilitarea Scolii Generale cu 
Cls. I-VIII Fărcaș, Satul Fărcaș, 
comuna Fărcaș, judetul Dolj 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1459. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 300 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Grecesti, pentru reparatii Scoala 
Generala cu cls I-IV din Satul Busu, 
comuna Grecesti, judetul Dolj 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 727 -

 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

. sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1460. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 390 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Grecesti, pentru reparatii Scoala 
Generala cu cls I-IV din Satul 
Gropanele, comuna Grecesti, judetul 
Dolj 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1461. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 250 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Filiasi, pentru lucrari de 
reabilitare a Gradinitei Nr. 1 Filiasi, 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 



 
 
Nr. 
crt. 
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localitatea Filiasi, judetul Dolj 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

învăţământ.  
 

finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1462. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 100 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Filiasi, pentru lucrari de 
reabilitare a Gradinitei Nr. 3 Filiasi, 
localitatea Filiasi, judetul Dolj 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1463. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 300 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Filiasi, pentru lucrari de 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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reabilitare a Grupului Scolar “Dimitrie 
Filisanu”, localitatea Filiasi, judetul 
Dolj 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
. 

limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1464. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 300 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Filiasi, pentru lucrari de 
modernizare a Scolii Generale cu cls 
I-VIII din Satul Racarii de jos, 
localitatea Filiasi, judetul Dolj 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1465. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 01 - Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 560 mii 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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RON, sumă necesară Consiliului 
Local Isalnita, pentru construirea unei 
gradinite cu program prelungit in 
comuna Isalnita, judetul Dolj 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1466. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 200 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Melinesti, pentru reparatii la 
Grupul Scolar Al. Macedonski din 
comuna Melinesti, judetul Dolj.  
 
Lucrare finalizata in proportie de 50% 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 
 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1467. Legea Bugetului de stat Se propune suplimentarea bugetului Motivare:  Se propune respingerea, întrucât 
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Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 100 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Secu, pentru renovare Scoala 
Generala din Satul Smadovicioara, 
comuna Secu, judetul Dolj 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
. 

sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1468. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 300 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Simnicu de Sus, pentru 
reparatii, dotare cu incalzire centrala, 
izolare termica, imprejmuire Scoala 
Generala din Satul Izvor, comuna 
Simnicu de Sus, judetul Dolj 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
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crt. 
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PC 
1469. Legea Bugetului de stat 

Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 300 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Simnicu de Sus, pentru reparatii 
si imprejmuire Scoala Generala din 
Satul Lesile, comuna Simnicu de Sus, 
judetul Dolj 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1470. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 50 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Simnicu de Sus, pentru 
imprejmuire Scoala Generala din 
Satul Milesti, comuna Simnicu de 
Sus, judetul Dolj 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 



 
 
Nr. 
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Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

1471. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 320 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Leu, pentru obiectiv investite 
Gradinita program normal din comuna 
Leu, judetul Dolj 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1472. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 900 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Plesoi, pentru obiectiv investite 
Gradinita program normal din comuna 
Plesoi, judetul Dolj 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
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AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

ar urma să fie suplimentate  
 

1473. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 150 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Radovan, pentru reparatii 
capitale Scoala Generala cu cls I-VIII 
din comuna Radovan, judetul Dolj 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1474. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 
 
 

Se propune suplimentarea  bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 80 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Terpezita, pentru obiectiv 
investite Gradinita program normal 
din comuna Terpezita, judetul Dolj 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
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AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1475. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02  

Se propune suplimentarea  bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 500mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Filiasi, pentru consolidarea 
Scolii Generale I - VIII din satul 
Fratostita, judetul Dolj 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1476. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02  
 

Se propune suplimentarea  bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 600 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Filiasi, pentru obiectiv investitii 
Gradinita program normal din sat 
Fratostita, judetul Dolj 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
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Guvernului 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1477. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02  

Se propune suplimentarea  bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 230 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Daneti, pentru obiectiv investite 
Gradinita program normal din sat 
Brabeti, comuna Daneti, judetul Dolj 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1478. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02  

Se propune suplimentarea  bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 270 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Dobrotesti, pentru reparatii 
capitale Scoala Generala I - VIII 
comuna Dobrotesti, judetul Dolj 
 
Sursa de finanţare Fondul de 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
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Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1479. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02  

Se propune suplimentarea  bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 100 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Galicea Mare, pentru reabilitare 
Scoala Generala I - VIII corp 2 
comuna Galicea Mare, judetul Dolj 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1480. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02  

Se propune suplimentarea  bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 65 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Urzicuta, pentru utilitati Scoala 
Generala I – VIII comuna Urzicuta, 
judetul Dolj 
 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1481. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02  

Se propune suplimentarea  bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 230 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Desa, pentru obiectiv investotii 
Gradinita program normal din comuna 
Desa, judetul Dolj 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1482. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02  

Se propune suplimentarea  bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 200 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Cernetesti, pentru reabilitare 
Scoala Generala I – IV, sat Raznic – 
Oghean, comuna Cernetesti, judetul 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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Dolj 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

 sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1483. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02  

Se propune suplimentarea  bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 160 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Carna, pentru reabilitare 
Gradinita program normal din comuna 
Carna, judetul Dolj 
 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1484. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02  

Se propune suplimentarea  bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 300 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Local Silistea Crucii, pentru obiectiv 
investitii Scoala Generala I – VIII, 
comuna Silistea Crucii, judetul Dolj 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
 

bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1485. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02  

Se propune suplimentarea  bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 100 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Teslui, pentru utilitati Scoala 
Generala I – VIII, comuna Teslui, 
judetul Dolj 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ şi 
Pentru continuarea şi lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  De altfel, 
amendamentul nu este clar 
formulat, întrucât nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate  
 

1486. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02  

Se propune suplimentarea  bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de  100 mii 

 Se propune respingerea, întrucât 
zonele de agrement/terenurile de 
joacă pentru copii aparţinând 
autorităţilor locale nu pot fi 
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RON, sumă necesară Consiliului 
Local Almaj, pentru realizarea unei 
zone de agrement cu teren de sport si 
locuri de joaca pentru copii, comuna 
Almaj, judetul Dolj 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

finanţate din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1487. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02  

Se propune suplimentarea  bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 460 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Argetoaia, pentru construirea 
unei Baze Sportive tip 2, pe 
Ordonanta de Guvern nr. 7 / 2006 in 
comuna Argetoaia, Judetul Dolj 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

 Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
autorităţilor locale nu sunt unităţi 
subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1488. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02  

Se propune suplimentarea  bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 

 Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
autorităţilor locale nu sunt unităţi 
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nr.03/25/02/,  cu suma de 400 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Secu, pentru construirea unei 
Baze Sportive, pe Ordonanta de 
Guvern nr. 7 / 2006 in comuna Secu, 
Judetul Dolj 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1489. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02  

Se propune suplimentarea  bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 300 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Sopot, pentru finalizarea 
constructiei Bazei Sportive in comuna 
Sopot, Judetul Dolj 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

 Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
autorităţilor locale nu sunt unităţi 
subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1490. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 

Se propune suplimentarea  bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 

 Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
autorităţilor locale nu sunt unităţi 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 743 -

nr.03/25/02/,  cu suma de 440 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Grecesti, pentru finalizarea 
constructiei Bazei Sportive 
Multifunctionale tip 2 in satul Barboi 
comuna Grecesti, Judetul Dolj 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1491.  
Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa/titlul 71, art. 01- 
Constructii si art. 03- Reparatii 
capitale aferente activelor fixe 
 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 100 mii lei 
pentru reparatii ijnterioare a Scolii 
Generale cu cls. I-VIII, din satul 
Motatei Gara, comuna Motatei, 
judetul Dolj. 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, art. 
01. 
 
AUTORI:  
Mircea  Geoana- Senator PSD de 
Dolj  
Lia Olguta Vasilescu- Senator PSD 

 
Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
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de Dolj 
Iulian Claudiu Manda- Deputat 
PSD de Dolj 
Petre Petrescu- Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin- Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea- Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust- Deputat PSD de 
Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

1492.  
Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa/titlul 71, art. 01- 
Constructii si art. 03- Reparatii 
capitale aferente activelor fixe 
 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 120 mii lei 
pentru imprejmuirea cu gard a scolii si 
gradinitei din comuna Caraula, judetul 
Dolj. 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, art. 
01. 
 
AUTORI:  
Mircea  Geoana- Senator PSD de 
Dolj  
Lia Olguta Vasilescu- Senator PSD 
de Dolj 
Iulian Claudiu Manda- Deputat 
PSD de Dolj 

 
Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
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Petre Petrescu- Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin- Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea- Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust- Deputat PSD de 
Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

1493.  
Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa/titlul 71, art. 01- 
Constructii si art. 03- Reparatii 
capitale aferente activelor fixe 
 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 28 mii lei 
pentru reparatie Scoala cu cls. I-IV, 
sat Lazu, comuna Terpezita, judetul 
Dolj. 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, art. 
01. 
 
AUTORI:  
Mircea  Geoana- Senator PSD de 
Dolj  
Lia Olguta Vasilescu- Senator PSD 
de Dolj 
Iulian Claudiu Manda- Deputat 
PSD de Dolj 
Petre Petrescu- Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin- Deputat PSD de Dolj 

 
Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
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Stefan Valeriu Zgonea- Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust- Deputat PSD de 
Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

1494.  
Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa/titlul 71, art. 01- 
Constructii si art. 03- Reparatii 
capitale aferente activelor fixe 
 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 120 mii lei 
pentru imprejmuirea cu gard a scolii si 
gradinitei din comuna Caraula, judetul 
Dolj. 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, art. 
01. 
 
AUTORI:  
Mircea  Geoana- Senator PSD de 
Dolj  
Lia Olguta Vasilescu- Senator PSD 
de Dolj 
Iulian Claudiu Manda- Deputat 
PSD de Dolj 
Petre Petrescu- Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin- Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea- Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust- Deputat PSD de 

 
Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
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Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

1495. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa/titlul 71, art. 01- 
Constructii si art. 03- Reparatii 
capitale aferente activelor fixe 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 85 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor sediului 
nou al Grădiniţei din comuna 
Terpezita, judetul Dolj 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, art. 
01. 
 
AUTORI:  
Mircea  Geoana- Senator PSD de 
Dolj  
Lia Olguta Vasilescu- Senator PSD 
de Dolj 
Iulian Claudiu Manda- Deputat 
PSD de Dolj 
Petre Petrescu- Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin- Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea- Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust- Deputat PSD de 
Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

 Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
 

1496. Legea Bugetului de stat Se propune suplimentarea bugetului Motivare:  Se propune respingerea, întrucât 
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Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa/titlul 71, art. 01- 
Constructii si art. 03- Reparatii 
capitale aferente activelor fixe 
 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 285 mii lei 
pentru reabilitarea Scolii cu cls. I-IV, 
sat Dobromira, comuna Varvoru de 
Jos, judetul Dolj 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, art. 
01. 
 
AUTORI:  
Mircea  Geoana- Senator PSD de 
Dolj  
Lia Olguta Vasilescu- Senator PSD 
de Dolj 
Iulian Claudiu Manda- Deputat 
PSD de Dolj 
Petre Petrescu- Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin- Deputat PSD de Dolj\ 
Stefan Valeriu Zgonea- Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust- Deputat PSD de 
Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
 

sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
 

1497. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa/titlul 71, art. 01- 
Constructii si art. 03- Reparatii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 258 mii lei 

 Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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 pentru reabilitarea Scolii cu cls. I-IV, 
sat Varvor, comuna Varvoru de Jos, 
judetul Dolj 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, art. 
01. 
 
AUTORI:  
Mircea  Geoana- Senator PSD de 
Dolj  
Lia Olguta Vasilescu- Senator PSD 
de Dolj 
Iulian Claudiu Manda- Deputat 
PSD de Dolj 
Petre Petrescu- Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin- Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea- Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust- Deputat PSD de 
Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
 

bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
 

1498. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa/titlul 71, art. 01- 
Constructii si art. 03- Reparatii 
capitale aferente activelor fixe 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 209 mii lei 
pentru extinderea Scolii cu cls. I-IV, 
din comuna Bucovat, judetul Dolj 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, art. 
01. 
 
AUTORI:  
Mircea  Geoana- Senator PSD de 
Dolj  
Lia Olguta Vasilescu- Senator PSD 
de Dolj 
Iulian Claudiu Manda- Deputat 
PSD de Dolj 
Petre Petrescu- Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin- Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea- Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust- Deputat PSD de 
Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

exerciţiului bugetar.    
 

1499. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa/titlul 71, art. 01- 
Constructii si art. 03- Reparatii 
capitale aferente activelor fixe 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 200 mii lei 
pentru reabilitarea scolii din satul 
Hunia, comuna Maglavit. 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, art. 
01. 
 
AUTORI:  
Mircea  Geoana- Senator PSD de 

 Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
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Dolj  
Lia Olguta Vasilescu- Senator PSD 
de Dolj 
Iulian Claudiu Manda- Deputat 
PSD de Dolj 
Petre Petrescu- Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin- Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea- Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust- Deputat PSD de 
Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

1500. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa/titlul 71, art. 01- 
Constructii si art. 03- Reparatii 
capitale aferente activelor fixe 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 200 mii lei 
pentru constructia unui gard, 
amenajarea toaletelor si dotarea cu 
centrala termica a Scolii cu cls. I-VII , 
sat Maglavit, comuna Maglavit, 
judetul Dolj 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, art. 
01. 
 
AUTORI:  
Mircea  Geoana- Senator PSD de 
Dolj  
Lia Olguta Vasilescu- Senator PSD 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
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de Dolj 
Iulian Claudiu Manda- Deputat 
PSD de Dolj 
Petre Petrescu- Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin- Deputat PSD de Dolj\ 
Stefan Valeriu Zgonea- Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust- Deputat PSD de 
Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

1501.  
Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa/titlul 71, art. 01- 
Constructii si art. 03- Reparatii 
capitale aferente activelor fixe 
 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 300 mii lei 
pentru achizitionarea cladirii si 
terenului aferent Liceului Gheorghe 
Magheru (retrocedat) din comuna 
Cetate, judetul Dolj. 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, art. 
01. 
 
AUTORI:  
Mircea  Geoana- Senator PSD de 
Dolj  
Lia Olguta Vasilescu- Senator PSD 
de Dolj 
Iulian Claudiu Manda- Deputat 

 
Motivare:  
Pentru continuarea si 
desfasurarea in conditii optime a 
procesului invatamantului  . 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
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PSD de Dolj 
Petre Petrescu- Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin- Deputat PSD de Dolj\ 
Stefan Valeriu Zgonea- Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust- Deputat PSD de 
Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

1502. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.3/25/02  Cap. 6501 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 92, suma 
necesara Consiliului Local Bucovat 
pentru construirea unei baze sportive 
in comuna Bucovat , judetul Dolj. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, art. 
01. 
 
Autori:  
Mircea Geoana- Senator PSD de 
Dolj 
Lia-Olguta Vasilescu –Senator PSD 
de Dolj 
Iulian Claudiu Manda –Deputat 
PSD de Dolj  
Petre Petrescu –Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin –Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea –Deputat 

Motivare: 
Pentru construirea unei baze 
sportive in comuna Bucovat , 
judetul Dolj. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este greşit formulat, făcându-se 
trimitere, pe de o parte, la Anexa 
3/25/02-care este cuprinsă în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
cercetării, Tineretului şi Sportului, 
iar pe de altă parte solicitându-se 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
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PSD de Dolj 
Florentin Gust –Deputat PSD de 
Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

1503.  
Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa/titlul 71, art. 01- 
Constructii si art. 03- Reparatii 
capitale aferente activelor fixe 
 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 150 mii lei 
pentru extinderea sediului gradinitei 
din comuna Caraula, judetul Dolj. 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, art. 
01. 
 
AUTORI:  
Mircea  Geoana- Senator PSD de 
Dolj  
Lia Olguta Vasilescu- Senator PSD 
de Dolj 
Iulian Claudiu Manda- Deputat 
PSD de Dolj 
Petre Petrescu- Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin- Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea- Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust- Deputat PSD de 
Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 

 
Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
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PC 
1504.  

Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa/titlul 71, art. 01- 
Constructii si art. 03- Reparatii 
capitale aferente activelor fixe 
 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 150 mii lei 
pentru consolidarea Scolii Generale cu 
cls. I-VIII, din satul Motatei, comuna 
Motatei, judetul Dolj. 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, art. 
01. 
 
AUTORI:  
Mircea  Geoana- Senator PSD de 
Dolj  
Lia Olguta Vasilescu- Senator PSD 
de Dolj 
Iulian Claudiu Manda- Deputat 
PSD de Dolj 
Petre Petrescu- Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin- Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea- Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust- Deputat PSD de 
Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

 
Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
 

1505.  
Legea Bugetului de stat 

 
Se propune suplimentarea bugetului 

 
Motivare:  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
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Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa/titlul 71, art. 01- 
Constructii si art. 03- Reparatii 
capitale aferente activelor fixe 
 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 100 mii lei 
pentru finalizarea lucrarilor de 
incalzire Scolii Generale nr. 2, cls I-
VIII, sat Motatei, comuna Motatei, 
judetul Dolj. 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, art. 
01. 
 
AUTORI:  
Mircea  Geoana- Senator PSD de 
Dolj  
Lia Olguta Vasilescu- Senator PSD 
de Dolj 
Iulian Claudiu Manda- Deputat 
PSD de Dolj 
Petre Petrescu- Deputat PSD de 
Dolj 
Ion Calin- Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea- Deputat 
PSD de Dolj 
Florentin Gust- Deputat PSD de 
Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ. 
 

fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
 

1506.  
Anexa 3 / 25 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII Şcoala 
Generală cu clasele I-VIII Saelele Jud. 

 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli de la care ar 
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Teleorman- Extindere 
- Amenajare bază sportivă  
- Împrejmuire locație 

 
Suma alocată: 250 mii lei 
 
Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la Ministerul 
Educaţiei 
 
 
Senator Mihăilescu Petru Şerban 
 
Deputat Băniciou Nicu 
 
Deputat Robert Negoiţă 
 

urma să se asigure finanţarea. De 
asemenea, nu este clar la ce sumă 
globală se referă iniţiatorii 

1507.  
Anexa 3 / 25 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII Şcoala 
Generală nr. 4 Zimnicea - Reabilitare 

- Reabilitare construcție 
existentă – înlocuire acoperiş, 
înlocuire plafoane 

- Reabilitare termică 
- Reabilitare instalații electrice 
- Finisaje interioare şi 

exterioare 
- Amenajare teren sport şi 

locuri de joacă 
- Realizare împrejmuire curte şi 

trotuar beton 

 Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se asigure finanţarea. De 
asemenea, nu este clar la ce sumă 
globală se referă iniţiatorii 
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Suma alocată: 2.500 mii lei 
 
Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la Ministerul 
Educaţiei 
 
 
Senator Mihăilescu Petru Şerban 
 
Deputat Băniciou Nicu 
 
Deputat Robert Negoiţă 
 

1508.  
Anexa 3 / 25 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII Baza 
Sportivă Saelele Jud. Teleorman- 
Modernizare 
 
Suma alocată: 482 mii lei 
 
Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la Ministerul 
Educaţiei 
 
 
Senator Mihăilescu Petru Şerban 
 
Deputat Băniciou Nicu 
 
Deputat Robert Negoiţă 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
autorităţilor locale nu sunt unităţi 
subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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1509.  
Anexa 3 / 25 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII Şcoala 
Generală cu clasele I-VIII comuna 
Frumoasa Jud. Teleorman- 
Reabilitare, modernizarea 
infrastructurii educaţionale 
 
Suma alocată: 250 mii lei 
 
Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la Ministerul 
Educaţiei 
 
 
Senator Mihăilescu Petru Şerban 
 
Deputat Băniciou Nicu 
 
Deputat Robert Negoiţă 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se asigure finanţarea. De 
asemenea, nu este clar la ce sumă 
globală se referă iniţiatorii 

1510. Se solicita suplimentarea 
bugetului Ministerului Educatiei 
Cercetarii si Inovarii, Anexa 3/25 
cu 1 mil. ron. 

Reparatie capitala la Gradinita cu 
program prelungit nr. 3 din orasul 
Babadag-Jud Tulcea. 
Sursa de finantare: Fonduri de rezerva 
aflate la dispozitia guvernului. 
Initiator: Horia Teodorescu – deputat 
+ Grup parlamentar PSD+PC 

Necesita reparatii urgente fiind 
improprie destinatiei pe care o 
are. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire la un minister inexistent. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
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bugetar 
1511. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 

71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezviltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 9,8 mii lei. 
Sursa de finantare: Fonduri de rezerva 
aflate la dispozitia guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –PSD+PC
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

Fondurile sunt destinate 
reabilitării şi extinderii Şcolii  
cl. I-VIII sat Negoiesti, comuna 
Ştefan cel Mare, judeţul Bacău. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este greşit formulat, făcându-se 
trimitere, pe de o parte, la Anexa 
3/25/02-care este cuprinsă în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, 
iar pe de altă parte solicitându-se 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

1512. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 6 mii lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –PSD+PC
Deputat: Petru Gabriel Vlase-

Fondurile sunt destinate 
construirii unei grădiniţe în satul 
Tătărăşti, comuna Tătărăşti, 
Bacău. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
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PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 
 
 

1513. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 24,5 mii lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –PSD+PC
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 
 

Fondurile sunt destinate 
sistematizarilor exterioare la 
Scoala cu clasele I-VIII, 
comuna Tg.Trotus, judeţul 
Bacău 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
 

1514. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 

Fondurile sunt destinate 
reabilitării – instalaţii încălzit 
şcoală, comuna Tg.Trotus, 
judeţul Bacău 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Construcţii, cu suma de 9,9 mii lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –PSD+PC
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 
 

bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
 

1515. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea cu suma de 
12,5 mii lei pentru reabilitarea Şcolii 
cu clasele I-IV Gârla Anei, comuna 
Ungureni, judeţul Bacău. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –PSD+PC
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

Fondurile sunt destinate 
reabilitării Şcolii cu clasele I-IV 
Gârla Anei, comuna Ungureni, 
judeţul Bacău. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
 

1516. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa Se propune suplimentarea cu suma de Fondurile sunt destinate Se propune respingerea, întrucât 
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71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

89,6 mii lei pentru reabilitarea Şcolii 
cu clasele I-VIII Ungureni, comuna 
Ungureni, judeţul Bacău. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –PSD+PC
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

reabilitării Şcolii cu clasele I-
VIII Ungureni, comuna 
Ungureni, judeţul Bacău. 
 
 

sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
 

1517. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune alocarea sumei de 17,3 
mii lei pentru construcţia creşei din 
comuna Ungureni, judeţul Bacău.  
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –PSD+PC
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii preşcolarilor se 
impune construirea unor noi 
clădiri pentru cresa. 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
potrivit legii, creşele sunt 
considerate unităţi sanitare, iar 
finanţarea lor se asigură din 
bugetele locale. De asemenea, 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
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1518. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea cu suma de 
83,8  mii lei pentru construcţia Şcolii 
cu clasele I-VIII Boteşti, comuna 
Ungureni, judeţul Bacău. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –PSD+PC
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

Fondurile sunt destinate 
reabilitării Şcolii cu clasele I-
VIII Boteşti, comuna Ungureni, 
judeţul Bacău. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
 

1519. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea cu suma de 
37,5  mii lei pentru construcţia Şcolii 
cu clasele I-IV Zlătari, comuna 
Ungureni, judeţul Bacău. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –PSD+PC
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 

Fondurile sunt destinate 
reabilitării Şcolii cu clasele I-IV 
Zlătari, comuna Ungureni, 
judeţul Bacău. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
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Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

1520. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea cu suma de 
2,5 mii lei pentru reabilitarea Şcolii cu 
clasele I-VIII Bibireşti, comuna 
Ungureni, judeţul Bacău. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –PSD+PC
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

Fondurile sunt destinate 
reabilitării Şcolii cu clasele I-
VIII Bibireşti, comuna 
Ungureni, judeţul Bacău. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
 

1521. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 18,5 mii lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor de construcţie a unei 
baze sportive în Ungureni, 
judeţul Bacău.. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
după cum rezultă din motivaţia 
amendamentului, sumele sunt 
solicitate pentru realizarea unei 
baze sportive. Este de menţionat că 
bazele sportive aparţinând 
autorităţilor locale nu sunt unităţi 
subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului şi prin urmare nu pot fi 
finanţate de acesta. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
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Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –PSD+PC
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1522. Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune alocarea sumei de 29,94 
mii lei pentru construcţia creşei din 
satul Solonţ, comuna Solonţ, judeţul 
Bacău.  
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –PSD+PC
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 
 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii preşcolarilor se 
impune construirea unor noi 
clădiri pentru cresa. 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
potrivit legii, creşele sunt 
considerate unităţi sanitare, iar 
finanţarea lor se asigură din 
bugetele locale. De asemenea, 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1523. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor de construcţie a unui 
mini teren sport la Şcoala 

Se propune respingerea, întrucât 
după cum rezultă din motivaţia 
amendamentului, sumele sunt 
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01 – Construcţii. Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 50 mii lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –PSD+PC
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

Strugari, judeţul Bacău.. 
 
 

solicitate pentru realizarea unui 
teren de sport. Este de menţionat că 
terenurile de sport/bazele sportive 
care aparţin autorităţilor locale nu 
pot fi finanţate de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1524. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 80 mii lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –PSD+PC
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor de construcţie la  
Scoala cu clasele I-IV, satul Iaz, 
comuna Strugari, judeţul Bacău 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 768 -

PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 
 

1525. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 80 mii lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –PSD+PC
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 
 
 

Fondurile sunt destinate 
construirii unei grădiniţe în satul 
Strugari, comuna Strugari, 
judeţul Bacău. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
 

1526. Anexa 3/25/2 Cap. 6510, Grupa 
20, Titlul II - BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii 
curente. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 6510 
Grupa 20, Titlul II, BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii curente, 
cu suma de 194.252 mii lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Fondurile sunt destinate 
reabilitării, extinderii şi dotării 
Scolii nr. 1 din comuna 
Manastirea Casin, judetul 
Bacau. 
 
  

Se propune respingerea, întrucât 
după cum rezultă din amendament, 
se propune suplimentarea 
cheltuielilor cu bunurile şi 
serviciile prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului pentru 
finanţarea unor lucrări de 
reabilitare a unităţilor de 
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Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
 Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

învăţământ preuniversitar. 
Referitor la aceasta, este de 
precizat că finanţarea cheltuielilor 
cu bunurile şi serviciile aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se asigură din 
bugele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale pe a căror 
rază acestea funcţionează. De 
asemenea, lucrările de reabilitare 
reprezintă lucrări de natura 
investiţiilor şi nu de natura 
bunurilor şi serviciilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1527. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 34.5 mii lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Fondurile sunt destinate 
construirii unei baze sportive in 
sat Parvulesti, comuna 
Manastirea Casin, judetul Bacau 
. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este greşit formulat, făcându-se 
trimitere, pe de o parte, la Anexa 
3/25/02-care este cuprinsă în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
cercetării, Tineretului şi Sportului, 
iar pe de altă parte solicitându-se 
suplimentarea bugetului 
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Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
 Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 
 

Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

1528. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 50 mii lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –PSD+PC
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 
 

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor de modernizare a 
scolii Poiana din comuna 
Mărgineni, judeţul Bacău. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
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1529. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 

71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 180 mii lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –PSD+PC
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor de modernizare a 
scolii Mărgineni, judeţul Bacău. 
 
. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
 

1530. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 150 mii lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –PSD+PC
Deputat: Petru Gabriel Vlase-

Fondurile sunt destinate 
constructiei unei gradinite cu 
program prelungit in comuna 
Margineni, judeţul Bacău. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
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PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 
 
 

1531. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 150 mii lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –PSD+PC
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 
 
 

Fondurile sunt destinate 
constructiei unei gradinite cu 
program prelungit in Barati 
comuna Margineni, judeţul 
Bacău. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
 

1532. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor de construcţie a unei 
săli de sport în Margineni. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu există 
baza legală pentru finanţarea din 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
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NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 170.000 lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –PSD+PC
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

 Cercetării, Tineretului şi Sportului 
a unor cheltuieli pentru construirea 
sălilor de sport. Acestea se 
finanţează din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului care are în derulare un 
astfel de program. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1533. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 3 mii lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –PSD+PC
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 

Fondurile sunt destinate 
consolidarii unei grădiniţe în 
comuna Motoseni, judeţul 
Bacau. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
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Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 
 
 

1534. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 4.7 mii lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –PSD+PC
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 
 
 

Fondurile sunt destinate 
modernizarii  si extinderii scolii  
cu clasele I – IV Lunca - 
Ciughes, judeţul Bacau. 
 
. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
 

1535. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 173.544 mii 
lei. 

Fondurile sunt destinate 
consolidarii unei grădiniţe în sat 
Ciughes, comuna Palanca, 
judeţul Bacau. 
 
. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –PSD+PC
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 
 
 

finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.    
 

1536. Anexa 3 / 25 / 29 Se aloca suma de 42 mii lei pentru 
construirea unei grădiniţe în comuna 
Coloneşti, judeţul Bacău 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 
Senator:Elena Mitrea 

 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, nu 
se precizează nici capitolul şi titlul 
de cheltuieli din care ar urma să se 
aloce suma    
 

1537. Anexa 3 / 25 / 29 Se alocă suma de 20 mii lei pentru 
amenajarea unei baze sportive în 
comuna Coţofăneşti, judeţul Bacău 

 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
autorităţilor locale nu sunt unităţi 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 

Senator:Elena Mitrea 
 

subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1538. Anexa 3 / 25 / 29  
Se alocă suma de 20 mii lei 
reabilitarea unor corpuri anexe ale 
Scolii generale clasele I – X , din 
comuna Coţofăneşti, judeţul Bacău. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 

Senator:Elena Mitrea 
 
 

 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, nu 
se precizează nici capitolul şi titlul 
de cheltuieli din care ar urma să se 
aloce suma    
 

1539. Anexa 3 / 25 / 29 Se alocă suma de 39 mii lei, pentru 
construirea unei grădiniţe de 3 grupe 

 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
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în satul Călugăreni, comuna 
Damieneşti. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 

Senator:Elena Mitrea 
 
 

 
 
 

fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, nu 
se precizează nici capitolul şi titlul 
de cheltuieli din care ar urma să se 
aloce suma    
 

1540. Anexa 3 / 25 / 29 Se alocă suma de 9,7 mii lei, pentru 
reabilitarea Scolii din satul Drăgeşti, 
comuna Damieneşti. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 

Senator:Elena Mitrea 
 
 

 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, nu 
se precizează nici capitolul şi titlul 
de cheltuieli din care ar urma să se 
aloce suma    
 

1541. Anexa 3 / 25 / 29 Se alocă suma de 30, 2 mii lei pentru 
reparaţii capitale la Scoala nr. 1 şi 2 

 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
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din comuna Fărăoani, judeţul Bacău 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 

Senator:Elena Mitrea 
 
 

 fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, nu 
se precizează nici capitolul şi titlul 
de cheltuieli din care ar urma să se 
aloce suma    
 

1542. Anexa 3 / 25 / 29 Se alocă suma de 11,1 mii lei pentru 
construirea unei gradiniţe în comuna 
Găiceana, judeţul Bacău 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 

Senator:Elena Mitrea 
 
 

 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, nu 
se precizează nici capitolul şi titlul 
de cheltuieli din care ar urma să se 
aloce suma    
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1543. Anexa 3 / 25  Se alocă suma de 14,9 mii lei pentru 
construirea unei creşe pentru copii în 
comuna Găiceana, judeţul Bacău 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 

Senator:Elena Mitrea 
 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii preşcolarilor se 
impune construirea unei noi 
clădiri 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
potrivit legii, creşele sunt 
considerate unităţi sanitare, iar 
finanţarea lor se asigură din 
bugetele locale. De asemenea, 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1544. Anexa 3 / 25 / 29 Se alocă suma de 20 mii lei pentru 
reabilitare scolii din sat Răchitiş, 
comuna Strugari, judeţul Bacău 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 

Senator:Elena Mitrea 

 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, nu 
se precizează nici capitolul şi titlul 
de cheltuieli din care ar urma să se 
aloce suma    
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1545. Anexa 3 / 25 / 29 Se alocă suma de 10 mii lei pentru 
reabilitări interioare (plafoane, 
pardoseli) la Scoala din comuna 
Strugari, judeţul Bacău 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 

Senator:Elena Mitrea 
 
 

 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, nu 
se precizează nici capitolul şi titlul 
de cheltuieli din care ar urma să se 
aloce suma    
 

1546. Anexa 3 / 25 / 29 Se alocă suma de 16 mii lei pentru 
construire gard împrejmuire la şcolile 
din satele Iaz, Cetăţuia, Răchitiş, 
Petricica din comuna Strugari, judeţul 
Bacău 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 

 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, nu 
se precizează nici capitolul şi titlul 
de cheltuieli din care ar urma să se 
aloce suma    
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Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 

Senator:Elena Mitrea 
 
 

 

1547. Anexa 3 / 25 / 29 Se alocă suma de 18 mii lei pentru 
reabilitarea şi modernizarea scolii 
generale clasele I - VIII din sat 
Petricica, comuna Strugari, judeţul 
Bacău 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 

Senator:Elena Mitrea 
 
 

 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, nu 
se precizează nici capitolul şi titlul 
de cheltuieli din care ar urma să se 
aloce suma    
 

1548. Anexa 3/25/2 Cap. 6510, Grupa 
20, Titlul II - BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii 
curente. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 6510 
Grupa 20, Titlul II, BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii curente, 
cu suma de 66.000 lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Fondurile sunt destinate 
modernizării şi reabilitării 
reabilitării, Şcolii cu cls. I-VIII, 
sat Racauţi  din comuna 
Buciumi, judeţul Bacău. 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
după cum rezultă din amendament, 
se propune suplimentarea 
cheltuielilor cu bunurile şi 
serviciile prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului pentru 
finanţarea unor lucrări de 
reabilitare a unităţilor de 
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Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

învăţământ preuniversitar. 
Referitor la aceasta, este de 
precizat că finanţarea cheltuielilor 
cu bunurile şi serviciile aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se asigură din 
bugele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale pe a căror 
rază acestea funcţionează. De 
asemenea, lucrările de reabilitare 
reprezintă lucrări de natura 
investiţiilor şi nu de natura 
bunurilor şi serviciilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1549. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03, Reparaţii 
capitale, cu suma de 110.000 lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor de reparaţii capitale şi 
modernizare a grădiniţei din 
comuna Buhoci, judeţul Bacău 
. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

exerciţiului bugetar.     
 

1550. Anexa 3/25/2 Cap. 6510, Grupa 
20, Titlul II - BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii 
curente. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 6510 
Grupa 20, Titlul II, BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii curente, 
cu suma de 30.000 lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate 
reabilitării şi dotării cu sistem 
de încălzire centralizată a 
grădiniţei din satul Bijghir, 
comuna Buhoci, judeţul Bacău 
. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
după cum rezultă din amendament, 
se propune suplimentarea 
cheltuielilor cu bunurile şi 
serviciile prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului pentru 
finanţarea unor lucrări de 
reabilitare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar. 
Referitor la aceasta, este de 
precizat că finanţarea cheltuielilor 
cu bunurile şi serviciile aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se asigură din 
bugele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale pe a căror 
rază acestea funcţionează. De 
asemenea, lucrările de reabilitare 
reprezintă lucrări de natura 
investiţiilor şi nu de natura 
bunurilor şi serviciilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
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prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1551. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 215.000 lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate 
demarării lucrărilor de 
construcţie a unei grădiniţe în 
comuna Caiuti, judeţul Bacău 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.     
 

1552. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 70000 lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 

Fondurile sunt destinate 
realizăriiunor lucrări de reparaţii 
interioare şi exterioare la Şcoala 
Generală din satul Blidari, 
comuna Caiuti, judeţul Bacău.. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.     
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PSD - PC: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

 

1553. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 15000 lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate 
realizăriiunor lucrări de reparaţii 
interioare şi exterioare la Şcoala 
Generală din satul Popeni, 
comuna Caiuti, judeţul Bacău. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.     
 

1554. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 6.492.000 lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 

Fondurile sunt destinate 
înlocuirii şi modernizării 
instalaţiilor de încălzire din 
Şcolile Heltiu şi Vranceni, 
comuna Caiuti, cu instalaţii ce 
utilizează energia 
neconvenţională. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.     
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Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

1555. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 70.000 lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate 
realizăriiunor lucrări de reparaţii 
interioare şi exterioare la Şcoala 
Generală din satul Boistea, 
comuna Caiuti, judeţul Bacău. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.     
 

1556. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezviltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 25.000 lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 

Fondurile sunt destinate 
reabilitării Şcolii „Popeni” din 
comuna Caiuti, judeţul Bacău. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este greşit formulat, făcându-se 
trimitere, pe de o parte, la Anexa 
3/25/02-care este cuprinsă în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
cercetării, Tineretului şi Sportului, 
iar pe de altă parte solicitându-se 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
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Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

1557. Anexa 3/25/2 Cap. 6510, Grupa 
20, Titlul II - BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii 
curente. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 6510 
Grupa 20, Titlul II, BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii curente, 
cu suma de 2.900 lei, pentru 
reabilitarea sistemului de încălzire la 
Gradinita nr. 9 Moinesti, judeţul 
Bacău. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate 
înlocuirii sistemelor clasice de 
incalzire cu sisteme care 
utilizeaza energia solara – 
panouri solare termice pentru 
producerea de apa calda 
menajera la Gradinita nr. 9 
Moinesti, judeţul Bacău. 
 
  

Se propune respingerea, întrucât 
după cum rezultă din amendament, 
se propune suplimentarea 
cheltuielilor cu bunurile şi 
serviciile prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului pentru 
finanţarea unor lucrări de 
reabilitare termică  a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar. 
Referitor la aceasta, este de 
precizat că finanţarea cheltuielilor 
cu bunurile şi serviciile aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se asigură din 
bugele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale pe a căror 
rază acestea funcţionează. De 
asemenea, lucrările de reabilitare 
reprezintă lucrări de natura 
investiţiilor şi nu de natura 
bunurilor şi serviciilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
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va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1558. Anexa 3/25/2 Cap. 6510, Grupa 
20, Titlul II - BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii 
curente. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 6510 
Grupa 20, Titlul II, BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii curente, 
cu suma de 3.643 lei, pentru 
reabilitarea sistemului de încălzire la 
Gradinita nr. 1 Moinesti, judeţul 
Bacău. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate 
sistemelor clasice de incalzire 
cu sisteme care utilizeaza 
energia solara – panouri solare 
termice pentru producerea de 
apa calda menajera la Gradinita 
nr. 1"GHIOCEL" Moinesti, 
judeţul Bacău. 
 
.  

Se propune respingerea, întrucât 
după cum rezultă din amendament, 
se propune suplimentarea 
cheltuielilor cu bunurile şi 
serviciile prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului pentru 
finanţarea unor lucrări de 
reabilitare termică  a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar. 
Referitor la aceasta, este de 
precizat că finanţarea cheltuielilor 
cu bunurile şi serviciile aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se asigură din 
bugele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale pe a căror 
rază acestea funcţionează. De 
asemenea, lucrările de reabilitare 
reprezintă lucrări de natura 
investiţiilor şi nu de natura 
bunurilor şi serviciilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
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va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1559. Anexa 3/25/2 Cap. 6510, Grupa 
20, Titlul II - BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii 
curente. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 6510 
Grupa 20, Titlul II, BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii curente, 
cu suma de 4.237 lei, pentru 
reabilitarea sistemului de încălzire la 
Scoala de Arte si Meserii Moinesti, 
judeţul Bacău. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate 
sistemelor clasice de incalzire 
cu sisteme care utilizeaza 
energia solara – panouri solare 
termice pentru producerea de 
apa calda menajera la Scoala de 
Arte si Meserii Moinesti, judeţul 
Bacău. 
 
  

Se propune respingerea, întrucât 
după cum rezultă din amendament, 
se propune suplimentarea 
cheltuielilor cu bunurile şi 
serviciile prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului pentru 
finanţarea unor lucrări de 
reabilitare termică  a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar. 
Referitor la aceasta, este de 
precizat că finanţarea cheltuielilor 
cu bunurile şi serviciile aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se asigură din 
bugele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale pe a căror 
rază acestea funcţionează. De 
asemenea, lucrările de reabilitare 
reprezintă lucrări de natura 
investiţiilor şi nu de natura 
bunurilor şi serviciilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
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va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1560. Anexa 3/25/2 Cap. 6510, Grupa 
20, Titlul II - BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii 
curente. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 6510 
Grupa 20, Titlul II, BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii curente, 
cu suma de 7.248 lei, pentru 
reabilitarea sistemului de încălzire la 
Scoala nr. 4 Moinesti, judeţul Bacău. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate 
sistemelor clasice de incalzire 
cu sisteme care utilizeaza 
energia solara – panouri solare 
termice pentru producerea de 
apa calda menajera la Scoala nr. 
4 Moinesti, judeţul Bacău. 
 
  

Se propune respingerea, întrucât 
după cum rezultă din amendament, 
se propune suplimentarea 
cheltuielilor cu bunurile şi 
serviciile prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului pentru 
finanţarea unor lucrări de 
reabilitare termică  a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar. 
Referitor la aceasta, este de 
precizat că finanţarea cheltuielilor 
cu bunurile şi serviciile aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se asigură din 
bugele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale pe a căror 
rază acestea funcţionează. De 
asemenea, lucrările de reabilitare 
reprezintă lucrări de natura 
investiţiilor şi nu de natura 
bunurilor şi serviciilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
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va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1561. Anexa 3/25/2 Cap. 6510, Grupa 
20, Titlul II - BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii 
curente. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 6510 
Grupa 20, Titlul II, BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii curente, 
cu suma de 11.408 lei, pentru 
reabilitarea sistemului de încălzire la 
Scoala nr. 2 Moinesti, judeţul Bacău. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate 
sistemelor clasice de incalzire 
cu sisteme care utilizeaza 
energia solara – panouri solare 
termice pentru producerea de 
apa calda menajera la Scoala nr. 
2 Moinesti, judeţul Bacău. 
 
.  

Se propune respingerea, întrucât 
după cum rezultă din amendament, 
se propune suplimentarea 
cheltuielilor cu bunurile şi 
serviciile prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului pentru 
finanţarea unor lucrări de 
reabilitare termică  a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar. 
Referitor la aceasta, este de 
precizat că finanţarea cheltuielilor 
cu bunurile şi serviciile aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se asigură din 
bugele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale pe a căror 
rază acestea funcţionează. De 
asemenea, lucrările de reabilitare 
reprezintă lucrări de natura 
investiţiilor şi nu de natura 
bunurilor şi serviciilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
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va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1562. Anexa 3/25/2 Cap. 6510, Grupa 
20, Titlul II - BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii 
curente. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 6510 
Grupa 20, Titlul II, BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii curente, 
cu suma de 331.066 lei, pentru 
reabilitarea Sc. 6 Vasaiesti din 
Moinesti, judeţul Bacău. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate 
reparaţiei capitale a  Şcolii nr. 6 
Vasaiesti din Moinesti, judeţul 
Bacău. 
 
  

Se propune respingerea, întrucât 
după cum rezultă din amendament, 
se propune suplimentarea 
cheltuielilor cu bunurile şi 
serviciile prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului pentru 
finanţarea unor lucrări de 
reabilitare termică  a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar. 
Referitor la aceasta, este de 
precizat că finanţarea cheltuielilor 
cu bunurile şi serviciile aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se asigură din 
bugele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale pe a căror 
rază acestea funcţionează. De 
asemenea, lucrările de reabilitare 
reprezintă lucrări de natura 
investiţiilor şi nu de natura 
bunurilor şi serviciilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
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va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1563. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 65.872 lei, 
pentru amenajarea şi extinderea 
gradinita tip P Vasiesti din Moineşti, 
judeţul Bacău. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate pentru 
amenajarea şi extinderea unei 
gradinite tip P Vasiesti din 
Moineşti, judeţul Bacău. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.   
 

1564. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezviltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 20.000 lei, necesară 
reparaţiilor la Scoala cl. I-IV Paltinis 
din Asau, judeţul Bacău. 

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor de reabilitare la 
Scoala cl. I-IV Paltinis din 
Asau, judeţul Bacău. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este greşit formulat, făcându-se 
trimitere, pe de o parte, la Anexa 
3/25/02-care este cuprinsă în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
cercetării, Tineretului şi Sportului, 
iar pe de altă parte solicitându-se 
suplimentarea bugetului 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 
 

Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

1565. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezviltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 68.400 lei, necesară 
reparaţiilor la Scoala din Bogdăneşti, 
judeţul Bacău. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 
 

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor de reabilitare la 
Scoala cls. I-IV Bogdăneşti din 
Bogdăneşti, judeţul Bacău. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este greşit formulat, făcându-se 
trimitere, pe de o parte, la Anexa 
3/25/02-care este cuprinsă în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
cercetării, Tineretului şi Sportului, 
iar pe de altă parte solicitându-se 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

1566. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezviltării Regionale şi 

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor de reabilitare la 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
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NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 

Turismului la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 30.000 lei, necesară 
reparaţiilor la Scoala Filipeşti din 
Bogdăneşti, judeţul Bacău. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 
 

Scoala Filipeşti din Bogdăneşti, 
judeţul Bacău. 
 
. 

este greşit formulat, făcându-se 
trimitere, pe de o parte, la Anexa 
3/25/02-care este cuprinsă în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
cercetării, Tineretului şi Sportului, 
iar pe de altă parte solicitându-se 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

1567. Anexa 3/25/2 Cap. 6510, Grupa 
20, Titlul II - BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii 
curente. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 6510 
Grupa 20, Titlul II, BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii curente, 
cu suma de 50.600 lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 

Fondurile sunt destinate 
reabilitării Şcolii cu clasele I-
VIII „Emil Racoviţă” din oraşul 
Oneşti, judeţul Bacău. 
 
  

Se propune respingerea, întrucât 
după cum rezultă din amendament, 
se propune suplimentarea 
cheltuielilor cu bunurile şi 
serviciile prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului pentru 
finanţarea unor lucrări de 
reabilitare termică  a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar. 
Referitor la aceasta, este de 
precizat că finanţarea cheltuielilor 
cu bunurile şi serviciile aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se asigură din 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 796 -

Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 
 

bugele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale pe a căror 
rază acestea funcţionează. De 
asemenea, lucrările de reabilitare 
reprezintă lucrări de natura 
investiţiilor şi nu de natura 
bunurilor şi serviciilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1568. Anexa 3/25/2 Cap. 6510, Grupa 
20, Titlul II - BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii 
curente. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 6510 
Grupa 20, Titlul II, BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii curente, 
cu suma de 65.300 lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 

Fondurile sunt destinate 
reabilitării Şcolii cu clasele I-
VIII „George Călinescu” din 
oraşul Oneşti, judeţul Bacău. 
 
  

Se propune respingerea, întrucât 
după cum rezultă din amendament, 
se propune suplimentarea 
cheltuielilor cu bunurile şi 
serviciile prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului pentru 
finanţarea unor lucrări de 
reabilitare termică  a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar. 
Referitor la aceasta, este de 
precizat că finanţarea cheltuielilor 
cu bunurile şi serviciile aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se asigură din 
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Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 
  

bugele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale pe a căror 
rază acestea funcţionează. De 
asemenea, lucrările de reabilitare 
reprezintă lucrări de natura 
investiţiilor şi nu de natura 
bunurilor şi serviciilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1569. Anexa 3/25/2 Cap. 6510, Grupa 
20, Titlul II - BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii 
curente. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 6510 
Grupa 20, Titlul II, BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii curente, 
cu suma de 133.500 lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 

Fondurile sunt destinate 
reabilitării Colegiului Tehnic  
„Gheorghe Asachi” din oraşul 
Oneşti, judeţul Bacău. 
 
  

Se propune respingerea, întrucât 
după cum rezultă din amendament, 
se propune suplimentarea 
cheltuielilor cu bunurile şi 
serviciile prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului pentru 
finanţarea unor lucrări de 
reabilitare termică  a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar. 
Referitor la aceasta, este de 
precizat că finanţarea cheltuielilor 
cu bunurile şi serviciile aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se asigură din 
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Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 
 

bugele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale pe a căror 
rază acestea funcţionează. De 
asemenea, lucrările de reabilitare 
reprezintă lucrări de natura 
investiţiilor şi nu de natura 
bunurilor şi serviciilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1570. Anexa 3/25/2 Cap. 6510, Grupa 
20, Titlul II - BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii 
curente. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 6510 
Grupa 20, Titlul II, BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii curente, 
cu suma de 61.700 lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 

Fondurile sunt destinate 
reabilitării Şcolii cu clasele I-
VIII nr. 7 din oraşul Oneşti, 
judeţul Bacău. 
 
  

Se propune respingerea, întrucât 
după cum rezultă din amendament, 
se propune suplimentarea 
cheltuielilor cu bunurile şi 
serviciile prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului pentru 
finanţarea unor lucrări de 
reabilitare termică  a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar. 
Referitor la aceasta, este de 
precizat că finanţarea cheltuielilor 
cu bunurile şi serviciile aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se asigură din 
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Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea bugele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale pe a căror 
rază acestea funcţionează. De 
asemenea, lucrările de reabilitare 
reprezintă lucrări de natura 
investiţiilor şi nu de natura 
bunurilor şi serviciilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1571. Anexa 3/25/2 Cap. 6510, Grupa 
20, Titlul II - BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii 
curente. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 6510 
Grupa 20, Titlul II, BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii curente, 
cu suma de 130.300 lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 

Fondurile sunt destinate 
reabilitării Colegiul Naţional  
„Dimitrie Cantemir” din oraşul 
Oneşti, judeţul Bacău. 
 
  

Se propune respingerea, întrucât 
după cum rezultă din amendament, 
se propune suplimentarea 
cheltuielilor cu bunurile şi 
serviciile prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului pentru 
finanţarea unor lucrări de 
reabilitare termică  a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar. 
Referitor la aceasta, este de 
precizat că finanţarea cheltuielilor 
cu bunurile şi serviciile aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se asigură din 
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Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea  bugele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale pe a căror 
rază acestea funcţionează. De 
asemenea, lucrările de reabilitare 
reprezintă lucrări de natura 
investiţiilor şi nu de natura 
bunurilor şi serviciilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1572. Anexa 3/25/2 Cap. 6510, Grupa 
20, Titlul II - BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii 
curente. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 6510 
Grupa 20, Titlul II, BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii curente, 
cu suma de 80.000 lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 

Fondurile sunt destinate 
reabilitării Şcolii cu clasele I-
VIII „Ghiţă Mocanu” din oraşul 
Oneşti, judeţul Bacău. 
 
.  

Se propune respingerea, întrucât 
după cum rezultă din amendament, 
se propune suplimentarea 
cheltuielilor cu bunurile şi 
serviciile prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului pentru 
finanţarea unor lucrări de 
reabilitare termică  a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar. 
Referitor la aceasta, este de 
precizat că finanţarea cheltuielilor 
cu bunurile şi serviciile aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se asigură din 
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Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 
 

bugele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale pe a căror 
rază acestea funcţionează. De 
asemenea, lucrările de reabilitare 
reprezintă lucrări de natura 
investiţiilor şi nu de natura 
bunurilor şi serviciilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1573. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe cu 
suma de 1.050.000 lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi

Fondurile sunt destinate 
reabilitării Sălii de Sport Slănic 
Moldova din oraşul Slănic 
Moldova, judeţul Buzău. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu există 
baza legală pentru finanţarea din 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
a unor cheltuieli pentru construirea 
sălilor de sport. Acestea se 
finanţează din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului care are în derulare un 
astfel de program. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
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Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1574. Anexa 3/25/2 Cap. 6510, Grupa 
20, Titlul II - BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii 
curente. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 6510 
Grupa 20, Titlul II, BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii curente, 
cu suma de 549.400 lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate 
reabilitării şi modernizării 
terenului de sport a Şcolii nr. 2 
din Slănic Moldova, judeţul 
Bacău. 
 
  

Se propune respingerea, întrucât 
după cum rezultă din amendament, 
se propune suplimentarea 
cheltuielilor cu bunurile şi 
serviciile prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului pentru 
finanţarea unor lucrări de 
reabilitare termică  a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar. 
Referitor la aceasta, este de 
precizat că finanţarea cheltuielilor 
cu bunurile şi serviciile aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se asigură din 
bugele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale pe a căror 
rază acestea funcţionează. De 
asemenea, lucrările de reabilitare 
reprezintă lucrări de natura 
investiţiilor şi nu de natura 
bunurilor şi serviciilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
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stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1575. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 93.000 lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 
 

Fondurile sunt destinate 
demarării lucrărilor de 
construcţie a unei grădiniţe la 
Şcoala nr. 1 din localitatea 
Valea Seacă, judeţul Buzău. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.     
 

1576. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 103.000 lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor construire a unei baze 
sportive multifuncţionale în 
localitatea Vultureni, judeţul 
Bacău. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
autorităţilor locale nu sunt unităţi 
subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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PSD - PC: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

bugetului de stat pe anul 2010 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1577. Anexa 3/25/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin, 
01 – Construcţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 70.000.000 
lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate 
construcţiei de 48 locuinţe 
sociale, localitatea Slănic 
Moldova, judeţul Buzău. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este greşit formulat, făcându-se 
trimitere, pe de o parte, la Anexa 
3/25/02-care este cuprinsă în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
cercetării, Tineretului şi Sportului, 
iar pe de altă parte solicitându-se 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

1578. Anexa 3/25/2 Cap. 6510, Grupa 
20, Titlul II - BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii 
curente. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 6510 
Grupa 20, Titlul II, BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii curente, 
cu suma de 153.500 lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor de consolidare, 
reabilitare, modernizare şi 
dotare cu echipamente didactice 
IT a Şcolii Generale „Ştefan 
Luchian” cu clasele I-VIII, 
localitatea Moineşti, judeţul 
Bacău. 
 
  

Se propune respingerea, întrucât 
după cum rezultă din amendament, 
se propune suplimentarea 
cheltuielilor cu bunurile şi 
serviciile prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului pentru 
finanţarea unor lucrări de 
reabilitare termică  a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar. 
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PSD - PC: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 
 

Referitor la aceasta, este de 
precizat că finanţarea cheltuielilor 
cu bunurile şi serviciile aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se asigură din 
bugele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale pe a căror 
rază acestea funcţionează. De 
asemenea, lucrările de reabilitare 
reprezintă lucrări de natura 
investiţiilor şi nu de natura 
bunurilor şi serviciilor. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1579. Anexa 3 / 25 FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
 
Reabilitare scoli Pancesti si Petresti, 
Judetul Bacau- 16.000 lei 
(saisprezece mii lei) 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Datorita conditiilor de 
deteriorare a constructie ,este 
impetuos necesara reabilitarea. 
 
Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se asigure finanţarea. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
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Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

1580. Anexa 3 / 25 FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Gradinita Dienet – 7.000 lei (opt mii  
lei) 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Nevoia suplimentarii locurilor 
pentru invatamantul prescolar. 
 
Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se asigure finanţarea. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

1581. Anexa 3 / 25 FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Construire Scoala Fundu Vaii –
Comuna Pancesti,Judetul Bacau-
30.000 lei (treizeci mii lei) 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Aportului pe care îl are şcoala la 
dezvoltarea , socială si culturală 
a comunităţii locale. 
 
Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se asigure finanţarea. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
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Guvernului. 
 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

 prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

1582. Anexa 3 / 25 FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
 
Extindere, reabilitare Scoala Soci-
Comuna Pancesti,Judetul Bacau-
30.000 lei (treizeci mii lei) 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Având în vedere tendinţa de 
creştere a numărului de copii 
care frecventează scoala, se 
impune extinderea si reabilitarea 
imobilului, creând astfel spaţii 
necesare desfăşurării 
activităţilor de învăţământ.  
 
Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se asigure finanţarea. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

1583. Anexa 3 / 25 FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Utilitati Scoala Beresti,Judetul Bacau 
Utilitati Scoala Sascut-Sat Judetul 
Bacau 

Având în vedere tendinţa de 
creştere a numărului de copii 
care frecventează scoala, se 
impune  conectarea imobilului 
la utilitatile comunei fiind,  
necesare desfăşurării 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se asigure finanţarea. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare, 
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                    -18.000 lei(optsprezece 
mii lei) 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

activităţilor de învăţământ.  
 
 
 

aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

1584. Ministerul  Educaţiei, Cercetării, 
tineretului şi Sportului 
 
Anexa3/25 

Se solicită investiţie nouă de 
cofinanţare în valoare de 1,2 
milioane lei, la obiectivul: 
CENTRUL CULTURAL-
SPORTIV AL CROAŢILOR DIN 
ROMÂNIA,  jud. Caraş-Severin, 
com. Caraşova, localitatea Caraşova. 
Sursa de finanţare: din fondurile 
externe nerambursabile. 
Deputat  Mihai Radan 

Suma este necesară pentru că : 
Obiectivul este proiectat cu: 
-  o sală polivalentă cu 500 de 
locuri, destinată intrecerilor 
sportive  
-  o scenă pentru manifestărilor 
cultural-artistice; 
-  spaţii amplasate pe trei nivele 
pentru: 

- exponate 
muzeistice 
privind cultura 
materiale şi 
elemente de 
etnografie 

- spaţii de 
documentare 
etnogreafică 

- o bibliotecă; 
- spaţii cu 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu există 
bază legală pentru finanţarea de 
către Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
a Centrelor Culturale- unităţi care 
nu-i aparţin. De asemenea, nu este 
precizată concret sursa de finanţare 
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exponate foto şi 
pictură inspirată 
din mediul 
comunităţii 
croate; 

 
 Date tehnico-economice:     

o Suprafaţă 
totală 
construită 
=  3.500 
mp 

o Suprafaţă 
etnografie  
=   1.500 
mp 

o Suprafaţă 
polivalent
ă          =  
1.000 mp 

o Suprafaţă 
anexe       
=   1.000 
mp 

o Valoarea 
proiectată   
=   
7.milioan
e 
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. 

1585. Anexa 3 / 25 
 
 
 
 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Construire gradinita in Comuna 
Racova, Judetul Bacau- 68.000 lei 
(saizeci si opt mii lei) 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor, GRUP PARLAMENTAR 
PSD - PC: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe Antochi
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Având în vedere tendinţa de 
creştere a numărului de copii  , 
se impune construirea 
gradinitei. 
   
Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la  
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se capitolul 
şi titlul de cheltuieli de la care ar 
urma să se asigure finanţarea. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

 
 
 
 
 
 
 



 
               ANEXA NR.2  

          
                                 ORDONATOR 3/26 

 
AMENDAMENTE  RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

1.  Anexa nr.3/26 Ministerul Sănătăţii Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe, cu suma de 545.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 
 

Fondurile sunt destinate continuării 
lucrărilor de modernizare la 
dispensarul medical uman din 
comuna Urzicuţa, judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în finanţare  revine 
ordonatorilor principali de 
credite. 
 

2.  Anexa nr.3/26 Ministerul Sănătăţii Se propune alocarea sumei de 
400.000 lei pentru reabilitare 
dispensar uman comuna Bengeşti 
Ciocadia, judeţul Gorj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Surupăceanu 
Mugurel PSD +grup parlamentar 
PSD-PC 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Responsabilitatea stabilirii 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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priorităţilor în finanţare  revine 
ordonatorilor principali de 
credite. 
 
 
 

3.  Anexa nr.3/26 Ministerul Sănătăţii Continuarea finalizării lucrărilor la 
Spitalul municipal Fălticeni,  
 jud. Suceava 10.000 mii lei 
 
 
 
Sursa de finanţare : 
 
Initiatori : Mîrza Gavril,senator, 
Alianţa politică PSD+ PC, deputaţi 
:Stan Ioan, Alianţa politică 
PSD+PC, Nechifor Cătălin-
Ioan,Alianţa politică PSD+PC 

Este o cerinţă urgentă a locuitorilor 
din zonă şi pentru ameliorarea 
sănătăţii publice. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

4.  Anexa nr.3/26/01 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea sumei 
destinate Ministerului Sănătăţii, la 
anexa nr. 3/26/01 pag. 1, la cap 5000, 
paragraful A, până la suma care să 
reprezinte 4% din PIB. 
 
Sursa de finanţare : Prin redistribuire 
de la alte instituţii publice şi din 
suma aflată la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep. Rodica Nassar ( Grup 

Resursele bugetare destinate 
Ministerului Sănătăţii pentru anul 
2010 reprezintă aproximativ 3,5 % 
din PIB în scădere faţă de anul 
2009 de la aproximativ 3,7% din 
PIB.   
    Resursele bugetare destinate 
Ministerului Sănătăţii pentru anul 
2010 reprezintă foarte puţin faţă de 
media ţărilor Uniunii Europene care 
alocă în medie între 9-12% din PIB. 
     Guvernul nu îşi respectă 
promisiunile din Programul de 
guvernare care stabileşte ca ţintă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt: 
1. nu se specifică ordonatorii 
principali de credite ale căror 
bugete ar trebui diminuate, iar 
repartizarea cheltuielilor s-a 
făcut potrivit propunerii 
ordonatorilor principali de 
credite, fundamentate potrivit  
priorităţilor stabilite de aceştia 
pe anul 2010; 
2. sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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parlamentar PSD + PC ) 
 

creşterea bugetului alocat 
Ministerului Sănătăţii până la 6% 
din PIB. 
    Creşterea este necesară pentru 
îmbunătăţirea actului medical, 
pentru eficientizarea şi 
modernizarea activităţilor 
spitaliceşti, pentru dotarea cu 
aparatură. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 
 

5.  Anexa nr.3/26/02 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii, la Cap 6601 
„SANATATE”, de la 2.262.977 mii 
lei la 6.034.605 mii lei. 
 
Sursa de finanţare : - Anexa 3/01 
Administratia Prezidentiala, capitolul 
5001 cheltuieli buget de stat, 
grupa/titlul 01-cheltuieli curente, 
grupa /titlul 20-titlul II bunuri si 
servicii; 
- Anexa 3/01 Administratia 
Prezidentiala, capitolul 5100, 
subcapitolul 01, grupa/titlul 01 
cheltuieli curente. 
- din economiile realizate in cadrul 
proiectului APL2; 
-Anexa 3/34 Serviciul de 
Telecomunicatii Speciale: capitolul 

Sanatatea reprezinta sectorul cel 
mai important care necesita in 
conditiile actuale o suplimentare 
substantiala a fondurilor alocate de 
la bugetul de stat.  Majorarea 
sumelor alocate sanatatii va duce la 
cresterea calitatii serviciilor 
medicale si implicit la cresterea 
accesului la serviciile de sanatate.  
 
AMENDAMENT RESPINS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 
 
Motivatia respingerii: 
Prin majorarea bugetului pentru 
sănătate la 4 % din PIB. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
bugetele Administraţiei 
Prezidenţiale şi Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale au fost 
dimensionate astfel încât să 
asigure finanţarea în condiţii 
normale a activităţii acestora. 
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5001 cheltuieli buget de stat, 
grupa/titlul 71-active nefinanciare, 
articolul.01-active fixe, aliniatul 01-
constructii. 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep.Tudor Ciuhodaru (Grupul 
parlamentar PSD+PC ) 

6.  Anexa nr.3/26/02 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii, la Cap 6601, 
Titlul 51, art 01, alin 25 Programe 
pentru sănătate, cu suma de 130.000 
mii lei. 
 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezerva al Guvernului. 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep. Lucia Ana Varga ( Grup 
Parlamentar al PNL )  

Este necesară majorarea alocaţiei 
bugetare de la 106.721 mii la 
130.000 mii deoarece fondurile 
alocate în anul precedent au fost 
insuficiente acestor Programe, iar 
scăderea de 17,79% faţă de anul 
precedent va conduce la scăderea 
calităţii programelor medicale, 
motiv pentru care propunem ca 
alocaţia bugetară să fie măcar 
comparabilă cu cea din anul 
precedent. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 
 
 

7.  Anexa nr.3/26/02 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii, la capitolul 
6601, titlul 51, articolul 02, alineat 
11- Transferuri pentru reparaţii 
capitale la spitale, cu suma de 450 
mii lei pentru reabilitarea unităţii 

Actuala construcţie prezintă un 
grad avansat de degradare şi din 
acest motiv nu mai are autorizaţie 
sanitară de funcţionare. Necesită 
reparaţii capitale si igienizare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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medicale din localitatea Ciuperceni, 
judeţul Teleorman. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezerva al Guvernului. 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep. Nicolae Bănicioiu (Grup 
Parlamentar al PSD + PC ) 

AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în finanţare  revine 
ordonatorilor principali de 
credite. 
 
 
 

8.  Anexa nr.3/26/02 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea sumei de 
la capitolul 66.05/ subcapitolul  03, 
paragraful 05 Dispozitive  si 
echipamente medicale, cu 30%. 
 
Sursa de finanţare : Secretariatul 
General al Guvernului si 
Administratia Prezidentiala 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
sen. Gyorgy Frunda (Grup 
parlamentar al UDMR) 

Comparaţie cu 2009
In anul 2009 a existat o execuţie 
preliminată de 95 417 mii lei suma 
care din păcate nu a rezolvat 
problemele acestor pacienţi cu 
dizabilitati  de diferite grade, listele 
de aşteptare de la nivelul c.a.s.-
urilor judeţene s-au marit 
exponential, existand liste de 
priorităţi pentru furnizarea acestor 
dispozitive creând nemulţumiri 
sociale. 
Propunerea bugetara pentru 
dispozitive si echipamente 
medicale din anul 2010 in valoare 
de 95416 mii lei este mai mult 
decât insuficienta deoarece: 
-listele de aşteptare de la nivelul 
C.A.S.-urilor judeţene s-au marit 
exponenţial, creandu-se 
discriminari in acordarea acestor 
dispozitive medicale, nedandu-se 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
bugetele Secretariatului General 
al Guvernului şi al 
Administraţiei Prezidenţiale au 
fost dimensionate astfel încât să 
asigure finanţarea în condiţii 
normale a activităţii acestora. 
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sansa tuturor asiguratilor de a 
beneficia de dispozitivul medical 
necesar  
- adresabilitate medie este de 35 
mii de pacienţi /lunar conform 
statisticilor, adâncind 
nemulţumirile sociale. 
-toţi producătorii si distribuitorii de 
dispozitive si echipamente 
medicale importa materii prime si 
produse in procent de 95%, cursul 
euro actual ingreunand activitatea 
de furnizare a acestor dispozitive 
mai mult decât necesare pentru 
aceasta nisa de pacienţi cu 
dizabilitati.  
-bugetul pe dispozitive si 
echipamente medicale care 
reprezintă 0,6% din bugetul fondului 
naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate intotdeauna a fost scăzut si a 
reprezentat un procent mic din fond  
pentru importanta care o ocupa 
deservirea acestor pacienţi din punct 
de vedere social, al integrării lor in 
societate, pentru familia lor. 
Potrivit statisticilor din acest 
domeniu, pentru a acoperi nevoile 
acestor persoane aflate pe listele de 
asteptare este imperios necesar sa 
se adopte acest amendament la 
nivelul de 1% din bugetul fondului 
naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 7 -

AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

9.  Anexa nr.3/26/02 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sanatatii, Anexa nr 
3/26/02, Titlul 6, Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, art 
2, alin 12, cu suma de 300.000 RON 
pentru modernizarea spatiilor 
medicale in vederea implementarilor 
legale in ceea ce priveste locatia 
persoanelor cu dizabilitati fizice. 
 Spitalului Clinic de Recuperare Iasi 
Judetul Iasi 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Dep. Cristina Elena Dobre - 
Independent 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
modernizarea spatiilor medicale din 
cadrul sectiei clinice de recuperare 
neuromotorie a Spitalului Clinic de 
Recuperare Iasi avand in vedere 
reglementarile legale in ceea ce 
priveste locatia persoanelor cu 
dizabilitati fizice precum si gradul 
avansat de degradare a spatiilor 
medicale . Anual in cadrul acestei 
sectii beneficiaza de tratament 
recuperator un numar mediu de 
1148 de pacienti cu dizabilitati 
fizice 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în finanţare  revine 
ordonatorilor principali de 
credite. 
 

10.  Anexa nr.3/26/02 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 450 
mii lei pentru tichete de masa. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep.Aurelia Vasile (Grup 

 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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parlamentar PSD+PC), dep.Dumitru 
Chiriţă (Grup parlamentar PSD+PC), 
dep.Constantin Niţă (Grup 
parlamentar PSD+PC) 

Potrivit Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2009 privind 
unele măsuri financiar-bugetare , 
în anul 2010 instituţiile publice 
nu acordă tichete de masă 
personalului din cadrul acestora. 

11.  Anexa nr.3/26/02 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 600.000 
lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de construcţie la dispensarul 
medical uman din comuna Ghidici, 
judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Totodată de la titlul „Active 
nefinanciare” alineatul 
„Construcţii” pot fi finanţate 
numai cheltuielile de capital ale 
instituţiilor din subordinea 
ministerului, iar dispensarul 
medical nu este unitate 
subordonată acestuia. 

12.  Anexa nr.3/26/02 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 19.138 
mii lei la Cap. 6601,Titlu 71, Art. 
01,Alin.01pentru extindere Spital 
Judeţean de Urgenţă Vaslui 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Este necesar a se înfiinţa 
ambulatoriul integrat al spitalului, 
în acest moment neexistând 
posibilitatea asigurării unei 
asistenţe medicale de bună calitate, 
aceasta efectuându-se, acum, cu 
cheltuieli suplimentare de bani si 
timp din partea spitalului, a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
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Autori: senator PSD+PC Silistru 
Doina, deputat PSD+PC Cristea 
Victor, + Grup Parlamentar PSD - 
PC 

cadrelor medicale şi a bolnavilor. 
 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

13.  Anexa nr.3/26/02 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 15.000 
mii lei la cap. 6601,Titlu 71, Art. 
01,Alin.01pentru consolidare, 
reparaţii capitale, extindere prin 
mansardare a Secţiei de 
Pneumoftiziologie Vaslui 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Clădirea face parte din patrimoniul 
istoric, iar în decursul timpului a 
suferit casări inegale, fapt ce a 
condus la deteriorarea structurii de 
rezistenţă; finisajele interioare nu 
sunt conforme cu standardele şi 
normativele în vigoare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Autori: senator PSD+PC Silistru 
Doina, deputat PSD+PC Cristea 
Victor, + Grup Parlamentar PSD - 
PC 

în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile pentru reparaţiile 
capitale şi conslidările se 
încadrează în categoria altor 
cheltuieli de investiţii, fiind 
prevăzute în programul de 
investiţii, în sumă globală în 
cadrul poziţiei C - „Alte 
cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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14.  Anexa nr.3/26/02 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 2.520 
mii lei la cap. 6601,Titlu 71, Art. 
01,Alin.01 pentru construire Centru 
de sănătate mintală, în cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Vaslui 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: senator PSD+PC Silistru 
Doina, deputat PSD+PC Cristea 
Victor, + Grup Parlamentar PSD - 
PC 

Se impune construirea unui Centru 
de sănătate mintală, pentru copii şi 
adulţi, în vederea creşterii calităţii 
serviciilor mediale, conform unui 
Ordin al ministrului Sănătăţii, emis 
încă din 2006. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

15.  Anexa nr.3/26/02 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 40.658 
mii lei la cap. 6601,Titlu 71, Art. 

Fluxurile sanitare de funcţionarea 
nu corespund standardelor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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01,Alin.01 pentru reparaţii capitale şi 
modernizare Secţia Dermato-
Venerice+Contagioase – Spitalul 
nr.2 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: senator PSD+PC Silistru 
Doina, deputat PSD+PC Cristea 
Victor, + Grup Parlamentar PSD - 
PC 

normelor sanitare în vigoare, 
reţelele de instalaţii nu asigură în 
totalitate necesităţile spitalului. 
Clădirea a fost supusă 
numeroaselor activităţi seismice, în 
urma cărora nu a fost făcută nicio 
evaluare şi nicio intervenţie asupra 
structurii de rezistenţă.  
 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile pentru reparaţiile 
capitale şi modernizările se 
încadrează în categoria altor 
cheltuieli de investiţii, fiind 
prevăzute în programul de 
investiţii, în sumă globală în 
cadrul poziţiei C - „Alte 
cheltuieli de investiţii”,  
categoria de investiţii „e) alte 
cheltuieli asimilate investiţiilor”,  
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
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16.  Anexa nr.3/26/28 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 3,548 
mii lei, la poziţia 51.02.11. 
Transferuri pentru reparatii capitale – 
spitale, pentru Spitalul Clinic 
Judeţean  de Urgenţă Oradea. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Petru Filip (Grup Parlamentar 
PD– L) 

Reabilitare reţea de distribuţie a 
energiei termice Staţionar 2; 
Reabilitare bloc operator; 
Reabilitare staţionar 2; 
Reabilitare şarpanta din lemn cu 
invelitoare din ţigla Staţionar 2; 
Reabilitat grup hidrofor(pompe 
incendiu, vane, stocator apa 
300mc); 
Reabilitare ascensoare. 
  
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile privind fondurile 
alocate pentru reparaţii capitale 
la spitale. 

17.  Anexa nr.3/26/28 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 14,721 
mii lei, la poziţia 51.02.11. 
Transferuri pentru reparatii capitale – 
spitale, pentru Spitalul Clinic de 
Obstetrică Ginecologică. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Petru Filip (Grup Parlamentar 
PD– L) 

Corp B1 si B2; et. 1 si et. 2 (OB I, 
OB II, OBIII, Laborator); 
Pavilionul 1 (sectiile OB II; OB 
IV); 
Corp A (ambulator); 
Corp C - bucătărie (instalaţii frig, 
plite electrice, marmide, zugrăveli, 
tâmplărie); instalaţii alimentare cu 
apa (hidrofor si rezervor apa); 
Inlocuire instalaţie de oxigen si aer 
comprimat (corp B2, sala de 
naştere, pav.1). 
  
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile privind fondurile 
alocate pentru reparaţii capitale 
la spitale. 

18.  Anexa nr.3/26/28 Ministerul Se propune alocarea sumei de 2,832 Reparaţii capitale, Se propune respingerea 
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Sănătăţii mii lei, la poziţia 51.02.11. 
Transferuri pentru reparatii capitale – 
spitale, pentru Spitalul Clinic de 
Neurologie şi Psihiatrie Oradea 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Petru Filip (Grup Parlamentar 
PD– L) 

recompartimentare, modernizare 
Pavilion IV; 
Reparaţii capitale, consolidare 
recompartimentare, modernizare 
Pavilion V; 
Reparaţii capitale împrejmuiri; 
Reparaţii capitale instalaţie 
iluminat exterior; 
Consolidare perete Pavilion VI. 
  
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile privind fondurile 
alocate pentru reparaţii capitale 
la spitale. 

19.  Anexa nr.3/26/28 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 2,550 
mii lei, la poziţia 51.02.11. 
Transferuri pentru reparatii capitale – 
spitale, pentru Spital Oraş Aleşd. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Petru Filip (Grup Parlamentar 
PD– L) 

RK " Corp vechi  spital (1) "  
(recompartimentări, amenajări, 
lucrări de modernizare; 
RK  "Clădire secţia exterioara 
pneumologie – TBC. 
  
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile privind fondurile 
alocate pentru reparaţii capitale 
la spitale. 

20.  Anexa nr.3/26/28 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 3,850 
mii lei, la poziţia 51.02.11. 
Transferuri pentru reparatii capitale – 
spitale, pentru Spital Municipal 

Lucrări de reabilitare reamenajare 
la secţiile Chirurgie , ATI, 
Ortopedie; 
Lucrări de reabilitare reamenajare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
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Beiuş. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Petru Filip (Grup Parlamentar 
PD– L) 

la secţiile Oftalmologie, ORL; 
Lucrări de reabilitare reamenajare 
la secţiile Interne, Neurologie; 
Refacerea rezervei de apă la cele 
doua staţionare; 
Lucrări de reabilitare la reţelele  
interioare de alimentare cu apă rece 
şi caldă; 
Înlocuirea tâmplăriei existente 
interiore şi exterioare la Staţionarul 
I şi II care este veche şi uzată cu 
tâmplărie PVC tip termopan; 
Lucrări de reabilitare la faţada 
clădirilor Staţionar I; 
Înlocuirea acoperişului la clădirile 
Staţionarului I; 
Reabilitarea, modernizarea clădirii 
farmaciei cu circuit inchis. 
  
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile privind fondurile 
alocate pentru reparaţii capitale 
la spitale. 

21.  Anexa nr.3/26/28 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 9,592 
mii lei, la poziţia 51.02.11. 
Transferuri pentru reparatii capitale – 
spitale, pentru Spitalul Municipal 
Marghita. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 

Reabilitarea clădirii ,,Secţia Interne 
– B”; 
Reabilitarea clădirii ,,Poartă-Birou 
primire”; 
Reabilitarea clădirii ”Secţia 
Pneumo-Ftiziologie”; 
Reabilitarea clădirii ”Secţia BFT”; 
Reabilitarea clădirii ,,Sectia 
Pediatrie”; 
Reabilitarea clădirii ,,Secţia Interne 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
De asemenea, în cadrul sumelor 
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pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Petru Filip (Grup Parlamentar 
PD– L) 

– A”; 
Reabilitarea clădirii ,,Obstetrica 
Ginecologie; 
Reabilitarea clădirii ,,Secţiilor 
Psihiatrie si ORL”; 
Reabilitarea clădirii secţiilor 
Chirurgie, ATI, Oftalmologie, Bloc 
Operator. 
  
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile privind fondurile 
alocate pentru reparaţii capitale 
la spitale. 

22.  Anexa nr.3/26/28 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 400 
mii lei, la poziţia 51.02.11. 
Transferuri pentru reparatii capitale – 
spitale, pentru Spitalul Municipal 
Salonta. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Petru Filip (Grup Parlamentar 
PD– L) 

Reabilitarea Bloc alimentar, 
amenajare magazie de alimente; 
Reorganizare - reabilitare 
spălătorie. 
  
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile privind fondurile 
alocate pentru reparaţii capitale 
la spitale. 

23.  Anexa nr.3/26/28 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 2150 
mii lei, la poziţia 51.02.11. 
Transferuri pentru reparatii capitale – 
spitale, pentru Spitalul Oraş Ştei. 
 

Reparaţii capitale Pavilion A; 
Reparaţii capitale Pavilion B; 
Reparaţii capitale Pavilion C  
 
AMENDAMENT ADMIS de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
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Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Petru Filip (Grup Parlamentar 
PD– L) 

Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.”  
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile privind fondurile 
alocate pentru reparaţii capitale 
la spitale. 
 

24.  Anexa nr.3/26/28 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 3,650 
mii lei, la poziţia 51.02.11. 
Transferuri pentru reparatii capitale – 
spitale, pentru Spitalul Psihiatrie 
Nucet . 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Petru Filip (Grup Parlamentar 
PD– L) 

Reparaţii capitale pavilion A; 
Reparaţii capitale spălătorie 
pavilion B; 
Reparaţii capitale pavilion B si 
reabilitare circuite funcţionale; 
Reparaţii capitale Pavilion TBC  
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile privind fondurile 
alocate pentru reparaţii capitale 
la spitale. 

25.  Anexa nr.3/26/28 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 80 mii 
lei, la poziţia 51.02.11. Transferuri 
pentru reparatii capitale – spitale, 
pentru Spitalul Psihiatrie Ştei. 
 
Sursa de finanţare:  
 

RK - 3 camere de izolare  
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
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Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Petru Filip (Grup Parlamentar 
PD– L) 

nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile privind fondurile 
alocate pentru reparaţii capitale 
la spitale. 

26.  Anexa nr.3/26/28 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 242 
mii lei, la poziţia 51.02.11. 
Transferuri pentru reparatii capitale – 
spitale, pentru Centru de Sănătate 
Bratca . 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Petru Filip (Grup Parlamentar 
PD– L) 

Reparaţii capitale pavilioane 
Interne, Psihiatrie; 
Reparaţii instalaţii pavilioane 
interne si psihiatrie; 
Modernizare centrala termica 
pavilion interne şi psihiatrie. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile privind fondurile 
alocate pentru reparaţii capitale 
la spitale. 

27.  Anexa nr.3/26/28 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 6,331 
mii lei, la poziţia 51.02.11. 
Transferuri pentru reparatii capitale – 
spitale, pentru Spital Municipal 
Oradea . 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 

Lucrări de reparaţii capitale- 
Reabilitare –Modernizare Bloc 
Operator Copii; 
Realizarea unui  Bloc Operator - 
Chirurgie generală Adulţi: 
Lucrări de investiţii pentru 
realizarea unui rezervor de 100 mc 
pentru asigurarea rezervei PSI şi a 
conductei uscate PS; 
Lucrări de Reabilitare -

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
De asemenea, în cadrul sumelor 
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pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Petru Filip (Grup Parlamentar 
PD– L) 

Modernizare Punct Termic. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile privind fondurile 
alocate pentru reparaţii capitale 
la spitale. 

28.  Anexa nr.3/26/28 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 25,000 
mii lei, la poziţia 51.02.11. 
Transferuri pentru reparatii capitale – 
spitale, pentru Spitalul Orăşenesc 
Ştei (Pediatrie). 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Petru Filip (Grup Parlamentar 
PD– L) 

Lucrări de reabilitare  
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile privind fondurile 
alocate pentru reparaţii capitale 
la spitale. 

29.  Anexa nr.3/26/28 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 6,000 
mii lei, la poziţia 51.02.11. 
Transferuri pentru reparatii capitale – 
spitale, pentru Spital Clinic Judeţean 
Oradea . 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Petru Filip (Grup Parlamentar 

RK construcţii si instalaţii pentru 
obţinerea autorizaţiei sanitare de 
funcţionare  
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
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PD– L) priorităţile privind fondurile 
alocate pentru reparaţii capitale 
la spitale. 
 

30.  Anexa nr.3/26/28 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 210 
mii lei, la poziţia 51.02.11. 
Transferuri pentru reparatii capitale – 
spitale, pentru Spital Clinic 
Neurologic Oradea. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Petru Filip (Grup Parlamentar 
PD– L) 

Lucrări de faţada la Pavilion III  
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile privind fondurile 
alocate pentru reparaţii capitale 
la spitale. 

31.  Anexa nr.3/26/28 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 2,988 
mii lei, la poziţia 51.02.11. 
Transferuri pentru reparatii capitale – 
spitale, pentru Spital Municipal 
Oradea. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Petru Filip (Grup Parlamentar 
PD– L) 

Lucrările de recompartimentare, 
reparaţii generale şi renovare, 
nivelul 1- corp A + corp B, nivelele 
5,6,7,8,10 – corp A, nivelele 2,4 
parţial – corp B; 
Lucrări de Instalaţii electrice 
interioare şi exterioare, curenţi 
tari,slabi, tablou general, legătura 
cu tablourile electrice din cadrul 
promitentului achizitor, distribuţie, 
grup electrogen, telefonie, reţea 
date-voce, control acces; 
Centrul de Permanenţă 
Stomatologică începută în anul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile privind fondurile 
alocate pentru reparaţii capitale 
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2008. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

la spitale. 

32.  Anexa nr.3/26/28 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 16,031 
mii lei, la poziţia 660151.02.08. 
Aparatură medicală şi echipamente 
de comunicaţii în urgenţă, pentru 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Oradea. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Petru Filip (Grup Parlamentar 
PD– L) 

Dotări cu aparatură performantă 
necesară. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile privind fondurile 
alocate pentru  aparatură 
medicală şi echipamente de 
comunicaţii în urgenţă. 

33.  Anexa nr.3/26/28 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 1,805 
mii lei, la poziţia 660151.02.08. 
Aparatură medicală şi echipamente 
de comunicaţii în urgenţă, pentru 
Spital Clinic de Obstetrică 
Ginecologică Oradea . 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 

Dotări cu aparatură necesară. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
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pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Petru Filip (Grup Parlamentar 
PD– L) 

principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile privind fondurile 
alocate pentru  aparatură 
medicală şi echipamente de 
comunicaţii în urgenţă. 

34.  Anexa nr.3/26/28 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 600 
mii lei, la poziţia 660151.02.08. 
Aparatură medicală şi echipamente 
de comunicaţii în urgenţă, pentru 
Spital Clinic de Neurologie şi 
Psihiatrie Oradea. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Petru Filip (Grup Parlamentar 
PD– L) 

Dotări cu aparatură necesară. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile privind fondurile 
alocate pentru  aparatură 
medicală şi echipamente de 
comunicaţii în urgenţă. 

35.  Anexa nr.3/26/28 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 813 
mii lei, la poziţia 660151.02.08. 
Aparatură medicală şi echipamente 
de comunicaţii în urgenţă, pentru 
Spital Oraş Aleşd. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Petru Filip (Grup Parlamentar 

Dotări cu aparatură necesară. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
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PD– L) priorităţile privind fondurile 
alocate pentru  aparatură 
medicală şi echipamente de 
comunicaţii în urgenţă. 

36.  Anexa nr.3/26/28 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 3,490 
mii lei, la poziţia 660151.02.08. 
Aparatură medicală şi echipamente 
de comunicaţii în urgenţă, pentru 
Spital Municipal Beiuş. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Petru Filip (Grup Parlamentar 
PD– L) 

Dotări cu aparatură necesară. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile privind fondurile 
alocate pentru  aparatură 
medicală şi echipamente de 
comunicaţii în urgenţă. 

37.  Anexa nr.3/26/28 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 2,504 
mii lei, la poziţia 660151.02.08. 
Aparatură medicală şi echipamente 
de comunicaţii în urgenţă, pentru 
Spital Municipal Marghita . 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Petru Filip (Grup Parlamentar 
PD– L) 

Dotări cu aparatură necesară. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile privind fondurile 
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alocate pentru  aparatură 
medicală şi echipamente de 
comunicaţii în urgenţă. 
 

38.  Anexa nr.3/26/28 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 311 
mii lei, la poziţia 660151.02.08. 
Aparatură medicală şi echipamente 
de comunicaţii în urgenţă, pentru 
Spital Municipal Salonta . 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Petru Filip (Grup Parlamentar 
PD– L) 

Dotări cu aparatură necesară. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile privind fondurile 
alocate pentru  aparatură 
medicală şi echipamente de 
comunicaţii în urgenţă. 

39.  Anexa nr.3/26/28 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 1,605 
mii lei, la poziţia 660151.02.08. 
Aparatură medicală şi echipamente 
de comunicaţii în urgenţă, pentru 
Spitalul Oraş Ştei. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Petru Filip (Grup Parlamentar 
PD– L) 

Dotări cu aparatură necesară. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile privind fondurile 
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alocate pentru  aparatură 
medicală şi echipamente de 
comunicaţii în urgenţă. 

40.  Anexa nr.3/26/28 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 550 
mii lei, la poziţia 660151.02.08. 
Aparatură medicală şi echipamente 
de comunicaţii în urgenţă, pentru 
Spital Psihiatrie Nucet. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Petru Filip (Grup Parlamentar 
PD– L) 

Dotări cu aparatură necesară. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile privind fondurile 
alocate pentru  aparatură 
medicală şi echipamente de 
comunicaţii în urgenţă. 

41.  Anexa nr.3/26/28 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 25 mii 
lei, la poziţia 660151.02.08. 
Aparatură medicală şi echipamente 
de comunicaţii în urgenţă, pentru 
Spital Psihiatrie Ştei. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Petru Filip (Grup Parlamentar 
PD– L) 

Ecograf portabil  
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile privind fondurile 
alocate pentru  aparatură 
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medicală şi echipamente de 
comunicaţii în urgenţă. 

42.  Anexa nr.3/26/28 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 110 
mii lei, la poziţia 660151.02.08. 
Aparatură medicală şi echipamente 
de comunicaţii în urgenţă, pentru 
Centru de Sănătate Bratca. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Petru Filip (Grup Parlamentar 
PD– L) 

Dotări cu aparatură necesară. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile privind fondurile 
alocate pentru  aparatură 
medicală şi echipamente de 
comunicaţii în urgenţă. 

43.  Anexa nr.3/26/28 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 259 
mii lei, la poziţia 660151.02.08. 
Aparatură medicală şi echipamente 
de comunicaţii în urgenţă, pentru 
Centru de Sănătate Valea lui Mihai. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Petru Filip (Grup Parlamentar 
PD– L) 

Dotări cu aparatură necesară. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile privind fondurile 
alocate pentru  aparatură 
medicală şi echipamente de 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 27 -

comunicaţii în urgenţă. 
44.  Anexa nr.3/26/28 Ministerul 

Sănătăţii 
Se propune alocarea sumei de 3,714 
mii lei, la poziţia 660151.02.08. 
Aparatură medicală şi echipamente 
de comunicaţii în urgenţă, pentru 
Spital Clinic Municipal Oradea. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Petru Filip (Grup Parlamentar 
PD– L) 

Dotări cu aparatură necesară. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile privind fondurile 
alocate pentru  aparatură 
medicală şi echipamente de 
comunicaţii în urgenţă. 

45.  Anexa nr.3/26/28 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 11,200 
mii lei, la poziţia 660151.02.08. 
Aparatură medicală şi echipamente 
de comunicaţii în urgenţă, pentru 
Spital Municipal Beiuş. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Petru Filip (Grup Parlamentar 
PD– L) 

Construirea unui nou dispensar 
TBC 
Construirea unui nou corp de 
clădire de la Staţionarul I (pentru 
mutarea secţiilor Oftalmologie, 
Pediatrie,Obstetrica Ginecologie, 
Nou Născuti, de la Staţionarul II la 
Staţionarul I 
Amenajare secţie Balneologie, 
Fizioterapie şi Recuperare medicală 
(BFT) 
Amenajare  Bază de tratament 
pentru (BFT) 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile privind fondurile 
alocate pentru  aparatură 
medicală şi echipamente de 
comunicaţii în urgenţă. 
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Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

 
 

46.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune schimbarea denumirii 
obiectivului de investiţii cod 223 din 
„Refuncţionalizare imobil Spital 
clinic de urgenţă cu 300 de paturi 
Iaşi, în curs de execuţie, pentru 
amenajarea Institutului Regional de 
Oncologie 300 paturi Iaşi” în 
„Reconsolidare imobil Spital clinic 
de urgenţă cu 300 de paturi Iaşi, în 
curs de execuţie” 
 
Sursa de finanţare :  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep.Tudor Ciuhodaru (Grup 
Parlamentar al PSD + PC ) 

Pentru adaptarea consorţiului la 
Spitalul clinic de urgenţă cu 300 de 
paturi Iaşi. 
 
AMENDAMENT RESPINS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 
 
Motivatia Respingerii: 
Nu are fundamentare legislativă. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât actuala 
denumire este în concordanţă cu 
prevederile Hotărârii Guvernului 
nr.971/2009. 
 

47.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii, la anexa 
nr.3/26/29 pag.28, la cap.5000 
Extinderea şi amenajare centru de 
cardiologie Timişoara, cod obiectiv 
234, cu suma de 3.121 mii lei până 
la suma de 7.100 mii lei. 
 
Sursa de finanţare : Prin redistribuire 
de la alte instituţii publice şi din 
suma aflată la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 

Finalizarea lucrărilor pentru 
deschiderea chirurgie cardiace a 
noului născut şi a copilului mic. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep.Iosif Ştefan Drăgulescu   (Grup 
Parlamentar PD– L) 

principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar în cursul anului, până 
la data de 31 octombrie, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 

48.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - Reabilitare 
Spital Orăşenesc Petrila, jud. 
Hunedoara – cu alocarea sumei de 
1.000.000 lei. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, art. 
01.  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 

Pentru asigurarea unei infrastructuri 
capabile sa ofere servicii medicale 
de calitate, corespunzătoare 
necesităţilor populaţiei prin 
finalizarea obiectivelor de investiţii 
începute în anii anteriori. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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pentru sănătate publică a Senatului; 
dep. Cornel Cristian Resmeriţă  
(Grup Parlamentar al PSD + PC ) 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

49.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - Reabilitare 
Spital Urgenţă Petroşani, jud. 
Hunedoara – cu alocarea sumei de 
1.000.000 lei. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, art. 
01.  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 

Pentru asigurarea unei infrastructuri 
capabile sa ofere servicii medicale 
de calitate, corespunzătoare 
necesităţilor populaţiei prin 
finalizarea obiectivelor de investiţii 
începute în anii anteriori. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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pentru sănătate publică a Senatului; 
dep. Cornel Cristian Resmeriţă  
(Grup Parlamentar al PSD + PC ) 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

50.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - Reabilitare 
Spital Municipal Vulcan, mun. 
Vulcan, jud. Hunedoara – cu 
alocarea sumei de 1.000.000 lei. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, art. 
01.  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 

Pentru asigurarea unei infrastructuri 
capabile sa ofere servicii medicale 
de calitate, corespunzătoare 
necesităţilor populaţiei prin 
finalizarea obiectivelor de investiţii 
începute în anii anteriori. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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pentru sănătate publică a Senatului; 
dep. Cornel Cristian Resmeriţă  
(Grup Parlamentar al PSD + PC ) 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

51.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - Modernizare 
Spital Municipal Lupeni, mun. 
Lupeni, jud. Hunedoara – cu alocarea 
sumei de 1.000.000 lei. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, art. 
01.  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 

Pentru asigurarea unei infrastructuri 
capabile sa ofere servicii medicale 
de calitate, corespunzătoare 
necesităţilor populaţiei prin 
finalizarea obiectivelor de investiţii 
începute în anii anteriori. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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pentru sănătate publică a Senatului; 
dep. Cornel Cristian Resmeriţă  
(Grup Parlamentar al PSD + PC ) 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

52.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - Modernizare 
Unitate Medico-Socială Uricani, oraş 
Uricani, jud. Hunedoara – cu 
alocarea sumei de 1.000.000 lei. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, art. 
01.  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 

Pentru asigurarea unei infrastructuri 
capabile sa ofere servicii medicale 
de calitate, corespunzătoare 
necesităţilor populaţiei prin 
finalizarea obiectivelor de investiţii 
începute în anii anteriori. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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pentru sănătate publică a Senatului; 
dep. Cornel Cristian Resmeriţă  
(Grup Parlamentar al PSD + PC ) 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

53.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - reparaţii la Centrul de 
Sănătate din comuna Cervenia, 
judeţul Teleorman – cu alocarea 
sumei de 20.000 RON. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
cheltuielilor de reparaţii la această 
unitate sanitară având în vedere 
stadiul avansat de degradare. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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pentru sănătate publică a Senatului; 
dep. Bădulescu Adrian – (Grup 
Parlamentar al PDL ) 
 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

54.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii, la cod 
obiectiv 224, cu suma de 300.000 
RON pentru dotarea cu aparatură 
medicală a Secţiei ATI a Spitalului 
Judeţean Neamţ, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru că dotarea 
secţiei ATI este deficitară. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
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dep.Ghiţă Eftimie Stelian - (Grup 
Parlamentar al PDL ) 

principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile privind fondurile 
alocate pentru  aparatură 
medicală. 

55.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii, la cod 
obiectiv 224, cu suma de 10.000.000 
RON pentru începerea construcţiei 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Neamţ, judeţul Neamţ. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep.Ghiţă Eftimie Stelian - (Grup 
Parlamentar al PDL ) 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru începerea 
construcţiei spitalului deoarece în 
momentul de faţă activitatea 
medicală se desfăşoară în două 
pavilioane cu risc seismic ridicat. 
S-a primit adresă de evacuare a 
acestor două pavilioane de la 
Consiliul Judeţean Neamţ. 
Menţionez că    s-au parcurs toate 
etapele necesare începerii 
construcţiei. Construcţia trebuia să 
înceapă în anul 2009, lucru care nu 
s-a întâmplat din lipsă de fonduri. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

56.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - reabilitare Spitalul 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
Spitalului Municipal Câmpina, 
judeţul Prahova. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 37 -

Municipal Câmpina, judeţul Prahova 
– cu alocarea sumei de 200.000 
RON. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep.Anghel Serghei Florin -    ( Grup 
Parlamentar al PDL ) 

 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

57.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - Reparaţii capitale Spital 
Boli Infecţioase, 
Dermatovenerologie şi Psihiatrie 
Baia Mare, judeţul Maramureş (corp 
clădire A şi corp auxiliar) – cu 
alocarea sumei de 2.500 mii lei. 
 
Sursa de finanţare :  
 

Spitalul de Boli Infecţioase, 
Dermatovenerologie şi Psihiatrie  
Baia Mare prestează servicii 
medicale cu un indice de 
complexitate a cazurilor ridicat 
(1,1806) , îndeplinind indicatorii de 
performanţă stabiliţi prin contractul 
de management.  
   Având în vedere creşterea 
numărului de cazuri cu patologie 
infecţioasă,care reprezintă o cauză 
importantă de morbiditate şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt:  
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Reparaţiile capitale se includ în 
cadrul programelor de investiţii 
publice ale ordonatorilor 
principali de credite în sumă 
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Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Deputat Cătălin Cherecheş – (Grup 
parlamentar PSD+PC ) 

mortalitate, şi pentru asigurarea 
unor servicii medicale de calitate, 
în concordanţă cu indicatorii 
morbidităţii specifici şi nevoile 
reale ale pacienţilor, unitatea 
medicala necesită de urgenţă 
resurse financiare pentru lucrări de 
reabilitare si modernizare. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

globală în cadrul poziţiei C – 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria e – „alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

58.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - continuarea lucrărilor de 
reabilitare  termică ale Clinicii de 
Psihiatrie din cadrul Spitalului Clinic 
de Neuropsihiatrie, municipiul 
Craiova, judeţul Dolj – cu alocarea 
sumei de 300 mii  RON. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
intervenţii al Guvernului 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Senator Tudor Udriştoiu (Grup 
Parlamentar al PDL ) 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru  începerea 
lucrărilor de  reabilitare termică ale 
Clinicii de Psihiatrie din cadrul 
Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie, municipiul 
Craiova,judeţul Dolj 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

59.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - reînfiinţarea Spitalului 
Năruja, localitatea Năruja, din 
judeţul Vrancea – cu alocarea sumei 
de 10.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, art. 
01. 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep.Cristian Sorin Dumitrescu (Grup 
parlamentar PSD+PC ) 

Pentru asigurarea unei infrastructuri 
capabile să ofere servicii medicale 
de calitate, corespunzătoare 
necesităţilor populaţiei prin 
finalizarea obiectivelor de investiţii 
începute în anii anteriori. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

60.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
medicală este necesară 
achiziţionarea, în regim de urgenţă, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
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investitii - achiziţionarea de 
aparatură medicală la Spitalul de 
Pneumoftiziologie Oradea – cu 
alocarea sumei de 160.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep.Sonia Drăghici (Grup 
parlamentar PSD+PC ) 

a unui analizor biochimic şi a unui 
analizor ELISA. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
- Dotările independente se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C – „Alte cheltuieli de 
investiţii”, categoria “b) dotări 
independente”, cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 

61.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - Finanţare lucrări 
consolidare Spital orăşenesc Vălenii 
de Munte – cu alocarea sumei de 
100.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestei clădiri deoarece are un 
stadiu avansat de degradare. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
- Cheltuielile pentru consolidări 
se încadrează în categoria altor 
cheltuieli de investiţii, fiind 
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dep.Mihai Cristian Apostolache 
(Grup parlamentar PSD+PC ) 

prevăzute în programul de 
investiţii, în sumă globală în 
cadrul poziţiei C - „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„d -cheltuielile de expertiză, 
proiectare şi de execuţie privind 
consolidările şi intervenţiile 
pentru prevenirea sau înlăturarea 
efectelor produse de acţiuni 
accidentale şi calamităţi naturale 
- cutremure, inundaţii, alunecări, 
prăbuşiri şi tasări de teren, 
incendii, accidente tehnice, 
precum şi cheltuielile legate de 
realizarea acestor investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

62.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - finalizarea obiectivului 
Spital Municipal Bacău, Judeţul 
Bacău – cu alocarea sumei de 36.000 
mii lei . 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Sănătăţii 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 

Realizarea spitalului în cauză este 
unul dintre cele mai importante 
obiective de investiţii din oraşul 
Bacău, obiectiv absolut necesar 
având în vedere lipsa acută de 
asistenţă medicală la nivelul 
municipiului 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
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dep.Ionel Palăr (Grup Parlamentar al 
PNL), dep. Mihai Banu (Grup 
Parlamentar al PNL), sen.Gabriel 
Berca ( Grup Parlamentar al PNL ) 

documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

63.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - “Reabilitare (renovare) 
spital orăşenesc”, oraşul Băicoi, 
judeţul Prahova – cu alocarea sumei 
de 1.500 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep.Graţiela Gavrilescu (Grup 
Parlamentar al PNL ) 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii oraşului. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
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existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

64.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - Cosntrucţie dispensar 
uman Măgureni”, comuna Măgureni, 
judeţul Prahova – cu alocarea sumei 
de 1.260 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep.Graţiela Gavrilescu (Grup 
Parlamentar al PNL ) 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii oraşului. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

65.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - reabilitarea şi 
modernizarea Spitalului de Psihiatrie 
– Palazu Mare -  municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa – cu 

 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt  
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
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alocarea sumei de 2.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare : din suma 
prevăzută în bugetul  Ministerului 
Sănătăţii  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep.Antonella Marinescu (Grup 
parlamentar PSD+PC ) 

diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

66.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - reabilitarea şi 
modernizarea Spitalului T.B.C. – 
Palazu Mare -  municipiul Constanţa, 
judeţul Constanţa – cu alocarea 
sumei de 2.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare : din suma 
prevăzută în bugetul  Ministerului 
Sănătăţii  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep.Antonella Marinescu (Grup 
parlamentar PSD+PC ) 

 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt  
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

67.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - reabilitarea Spitalului 
Municipal Roman, Secţia Pediatrie 
municipiul Roman, Judeţul Neamţ – 
cu alocarea sumei de 70.000 RON. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep.Neculai Marius (Grup 
parlamentar PD- L ) 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
spitalului având în vedere stadiul 
avansat de degradare. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

68.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
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introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - reabilitarea Centrului de 
Diabet, Nutriţie, Boli Metabolice, 
Judeţul Cluj – cu alocarea sumei de 
20.000 RON. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep.Mircia Giurgiu (Grup 
parlamentar PD- L ) 

acestui spital având în vedere 
stadiul avansat de degradare. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

69.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - reabilitarea Spitalului de 
boli infecţioase “Sfânta Cuvioasă 
Paraschiva”, loc. Galaţi, jud. Galaţi – 
cu alocarea sumei de 70 000 RON. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestui spital. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep.Boldea Mihail (Grup 
parlamentar PD- L ) 

exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

70.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - reabilitarea Spitalului 
Municipal Câmpia Turzii, Judeţul 
Cluj – cu alocarea sumei de 20.000 
RON. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep.Adrian Gurzău (Grup 
parlamentar PD- L ) 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
clădirii având în vedere stadiul 
avansat de degradare. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
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nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

71.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - Spitalul  Municipal Turda, 
str.Andrei Mureşanu, nr.12-16, Cluj 
– cu alocarea sumei de 40 000 RON. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
sen.Mihail Hărdău (Grup 
parlamentar PD- L ) 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
(lift) acestui spital. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

72.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Se solicită admiterea Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 49 -

Sănătăţii Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - Spitalul Orăşenesc 
Huedin, judeţul Cluj – cu alocarea 
sumei de 25 000 RON. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep.Daniel Buda (Grup parlamentar 
PD- L ) 

amendamentului pentru reabilitarea 
acestui spital având în vedere 
stadiul avansat de degradare. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

73.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - Spitalul  Clinic de 
Pneumoftiziologie "Leon Daniello", 
str. B.P. Cluj – Napoca, nr. 6, secţia 
a II- a, judeţul Cluj – cu alocarea 
sumei de 30 000 RON. 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestui spital. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep.Daniel Buda (Grup parlamentar 
PD- L ) 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

74.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - dotarea blocului operator 
al secţiei Chirurgie Vasculară II din 
cadrul Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Cluj – cu alocarea sumei de 
150 000 RON. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Daniel Buda, deputat PD-L  
Petru Călian, deputat PD-L  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru dotarea 
blocului operator al Secţiei 
Chirurgie Vasculară. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
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Adrian Gurzău, deputat PD-L  
Mircia Giurgiu, deputat PD-L   
Mihail Hărdău, senator PD-L 
Şerban Rădulescu, senator PD-L 

alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

75.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă Cluj - Secţia Clinica de 
Obstetrică – Ginecologie I – cu 
alocarea sumei de 150 000 RON. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Daniel Buda, deputat PD-L  
Petru Călian, deputat PD-L  
Adrian Gurzău, deputat PD-L  
Mircia Giurgiu, deputat PD-L   
Mihail Hărdău, senator PD-L 
Şerban Rădulescu, senator PD-L 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestui spital. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 
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76.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - Spitalul Clinic Judeţean 
Cluj, Clinica de Neurologie - Secţia 
Neurologie II – cu alocarea sumei de 
50 000 RON. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Daniel Buda, deputat PD-L  
Petru Călian, deputat PD-L  
Adrian Gurzău, deputat PD-L  
Mircia Giurgiu, deputat PD-L   
Mihail Hărdău, senator PD-L 
Şerban Rădulescu, senator PD-L 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestui spital. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

77.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - Spitalul Clinic Municipal 
Clujana, Cluj-Napoca, judeţul Cluj – 
cu alocarea sumei de 100 000 RON. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestui spital. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 53 -

rezervă al Guvernului  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Daniel Buda, deputat PD-L  
Petru Călian, deputat PD-L  
Adrian Gurzău, deputat PD-L  
Mircia Giurgiu, deputat PD-L   
Mihail Hărdău, senator PD-L 
Şerban Rădulescu, senator PD-L 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

78.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - Spitalul Clinic de 
Recuperare, Cluj-Napoca, judeţul 
Cluj – cu alocarea sumei de 50 000 
RON. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Daniel Buda, deputat PD-L  
Petru Călian, deputat PD-L  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestui spital. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
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Adrian Gurzău, deputat PD-L  
Mircia Giurgiu, deputat PD-L   
Mihail Hărdău, senator PD-L 
Şerban Rădulescu, senator PD-L 

aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

79.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - Spitalul Clinic de 
Pneumoftiziologie "Leon Daniello" 
Cluj – Napoca – cu alocarea sumei 
de 30 000 RON. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Daniel Buda, deputat PD-L  
Petru Călian, deputat PD-L  
Adrian Gurzău, deputat PD-L  
Mircia Giurgiu, deputat PD-L   
Mihail Hărdău, senator PD-L 
Şerban Rădulescu, senator PD-L 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestui spital. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
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priorităţile în finanţare. 
80.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 

Sănătăţii 
Se propune alocarea sumei de 60.000 
mii lei, pentru doua noi obiective de 
investiţii: 
- 20.000 mii lei reabilitare Spital 
Judeţean Brăila; 
- 40.000 mii lei dotare cu centrală 
termică a Unităţii Primire Urgenţe 
Spital Judeţean Brăila 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătăţii pe anul 2010 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep. Diana Tuşa (Grup parlamentar 
PNL ), Grupurile parlamentare PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru o infrastructură medicală 
adecvată nevoilor municipiului 
Brăila. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt 
 - Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

81.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 2.000 
mii lei, pentru un nou obiectiv de 
investiţii - elaborarea studiilor de 
fezabilitate, studiu de 
refuncţionalizare şi studiu de impact 
şi studiu de mediu pentru Institutul 
Oncologic Timişoara. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Institutul Oncologic Timişoara va 
asigura asistenţa medicală de 
specialitate pentru o populaţie de 
peste 2 milioane de locuitori din 
regiunea de Vest. Municipalitatea 
Timişoara nu a avut resursele 
financiare pentru a finaliza un spital 
municipal, aflat în construcţie din 
anul 1998. A cedat structura în 
construcţie către Ministerul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep.Horia Cristian (Grup 
parlamentar PNL ), dep.Claudiu 
Ţaga (Grup parlamentar PNL ), 
dep.Graţiela Gavrilescu (Grup 
parlamentar PNL ) 

Sănătăţii în 2009 pentru construirea 
Institutului Oncologic prin 
refuncţionalizarea construcţiei 
existente. Suma este necesară 
elaborării studiilor pre proiectare. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

82.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 3780 
mii lei, pentru un nou obiectiv de 
investiţii - dotare echipament 
medical pentru Spitalul municipal 
Caritas, oraşul Roşiori de Vede. 
 
Sursa de finanţare: Alocare din suma 
prevăzută în bugetul Ministerului 
Sănătăţii 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep.Marin Almăjanu (Grup 
parlamentar PNL ), dep.George 
Dumitrică (Grup parlamentar PNL ), 
sen.Romeo Nicoară (Grup 
parlamentar PNL ), Grupurile 

Aparatura existentă din dotare este 
depăşită din punct de vedere fizic şi 
moral şi trebuie înlocuită. Este 
absolut necesară achiziţionarea 
aparaturii medicale necesare pe 
secţii pentru un act medical de bună 
calitate. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt  
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

83.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 3507 
mii lei, pentru un nou obiectiv de 
investiţii - „reabilitarea şi 
modernizarea spitalului municipal 
CARITAS – reparaţii capitale”, 
oraşul Roşiori de Vede. 
 
Sursa de finanţare: Alocare din suma 
prevăzută în bugetul Ministerului 
Sănătăţii 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep.Marin Almăjanu (Grup 
parlamentar PNL ), dep.George 
Dumitrică (Grup parlamentar PNL ), 
sen.Romeo Nicoară (Grup 
parlamentar PNL ), Grupurile 
Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
reabilitarea şi modernizarea clădirii 
spitalului şi a celor în care se 
desfăşoară activităţile anexe: 
centrală termică, spălătorie. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt  
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

84.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii - construcţie 
ambulatoriu şi spital în oraşul Făget 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 

Asigurarea unor servicii medicale 
de strictă necesitate, există proiect. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt  
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
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Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep.Dorel Covaci (Grup parlamentar 
PSD + PC) 

stabilirea sursei de finanţare.” 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

85.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 
17.000.000 mii lei, pentru un nou 
obiectiv de investiţii - Reabilitarea 
pavilionului central al Spitalului 
municipal Lugoj. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep.Sorin Stragea (Grup parlamentar 
PSD+ PC ) 

Documentaţie depusă şi aprobată 
2009, 98 de ani de la construire  
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt  
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

86.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - continuarea lucrărilor de 
modernizare la dispensarul medical 
uman din comuna Urzicuţa, judeţul 
Dolj – cu alocarea sumei de 545.000 
lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep.Ştefan Valeriu Zgonea (Grup 
parlamentar PSD+ PC ) 

Fondurile sunt destinate continuării 
lucrărilor de modernizare la 
dispensarul medical uman din 
comuna Urzicuţa, judeţul Dolj. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

87.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - lucrările de construcţie la 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de construcţie la dispensarul 
medical uman din comuna Ghidici, 
judeţul Dolj. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
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dispensarul medical uman din 
comuna Ghidici, judeţul Dolj – cu 
alocarea sumei de 600.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep.Ştefan Valeriu Zgonea (Grup 
parlamentar PSD+ PC ) 

 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

88.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - continuarea 
investiţiei la obiectivul: "Reabilitare 
dispensar uman" din comuna Bichiş, 
jud. Mureş – cu alocarea sumei de 
210 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
Obiectiv început în anul 2009. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
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Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Corneliu Grosu (Grup 
parlamentar PSD + PC ) 

cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

89.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - "Spital cu 50 
paturi în localitatea Deda" din 
comuna Deda, jud. Mureş – cu 
alocarea sumei de 5.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Corneliu Grosu (Grup 
parlamentar PSD + PC ) 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

90.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - „Reabilitarea, 
modernizarea şi echiparea 
Ambulatoriului Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Mureş” din jud. 
Mureş (Consiliul Judeţean Mureş) – 
cu alocarea sumei de 18.067 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Corneliu Grosu (Grup 
parlamentar PSD + PC ) 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

91.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - „Reabilitarea, 
modernizarea şi echiparea 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
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Ambulatoriului Spitalului Clinic 
Judeţean Mureş” din jud. Mureş 
(Consiliul Judeţean Mureş) – cu 
alocarea sumei de 9.840 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Corneliu Grosu (Grup 
parlamentar PSD + PC ) 

locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

92.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - Lucrări de 
construire Dispensar uman – com. 
Glodeanu Siliştea, jud. Buzău – cu 
alocarea sumei de 840 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătăţii  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 

Necesitatea existenţei unui 
dispensar uman pentru comuna 
Glodeanu Siliştea conform proiect 
existent  
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt  
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
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pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Ion Vasile ( Grupul parlamentar 
PSD+PC ) 

documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

93.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - Lucrări de 
reabilitare la Dispensarul Medical 
uman Comuna Amaru, judeţ Buzău – 
cu alocarea sumei de 200.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătăţii  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep.Ghiveciu Marian (Grupul 
parlamentar PSD+PC ) 

Realizarea unor spaţii necesare 
funcţionării normale a 
dispensarului uman 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt  
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 
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94.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - Reparaţii 
capitale Spitalul Clinic judeţean 
Galaţi, astfel: 
- Reparaţii capitale pentru 
reabilitare subsol corp K şi L ( 
Balneofizioterapie) valoare estimată 
400.000 lei; 
- Reparaţii capitale secţie 
Neonautologie, valoare estimată 
1.100.000 lei; 
- Reparaţii capitale secţie 
Oncologie, valoare estimată 700.000 
lei; 
- Reparaţii capitale secţie 
anatomie patologică, valoare 
estimată 700.000; 
- Reparaţii capitale 
compartiment sterilizare, valoare 
estimată 500.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Buget de stat – 
Alte cheltuieli de investiţii 
(6601510211) 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep.Lucreţia Roşca ( Grupul 
parlamentar PSD+PC ), dep.Florin 
Pâslaru ( Grupul parlamentar 
PSD+PC ) 

Spital construit în 1970 cu 11 
niveluri, cu secţii cu paturi şi 
ambulatoriu care are nevoie de 
reabilitare totală. 
Instalaţii electrice sunt depăşite 
moral şi fizic, instalaţiile sanitare 
prezintă pierderi mari de apă, iar 
infiltraţiile din pardoseală 
degradează pereţii inferiori, 
tâmplăria exterioară şi cea 
interioară este deteriorată într-un 
procent ridicat, pardoselile pvc sunt 
rupte, zugrăvelile sunt coşcovite şi 
murdare. 
Menţionăm că unitatea dispune la 
această dată de documentaţii 
tehnice cuprinzând fazele Sursa de 
finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului, PT, DDE şi CS pentru 
reabilitarea instalaţiilor purtătoare 
de fluide şi a instalaţiilor electrice. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt  
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Reparaţiile capitale se includ în 
cadrul programelor de investiţii 
publice ale ordonatorilor 
principali de credite în sumă 
globală în cadrul poziţiei C – 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria e – „alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 
 

95.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul Se propune introducerea unui nou Specificul unităţii face ca Se propune respingerea 
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Sănătăţii obiectiv de investitii - Sistem de 
preepurare şi evacuare a apelor uzate 
la Spitalul Clinic judeţean Galaţi – 
cu suma de 1.000.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Buget de stat – 
Alte cheltuieli de investiţii 
(6601510211) 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep.Lucreţia Roşca ( Grupul 
parlamentar PSD+PC ), dep.Florin 
Pâslaru ( Grupul parlamentar 
PSD+PC ) 

apele uzate ce se deversează în 
reţeaua de canalizare a oraşului să 
conţină o serie de elemente a căror 
indicatori chimici sunt depăşiţi şi 
nu se încadrează în limitele impuse 
de HG 188/2002. 

În aceste condiţii unitatea 
nu a  obţinut Autorizaţia de mediu. 
Întrucât pe parcursul a 35 de ani 
instalaţia de evacuare nu a 
beneficiat de reparaţie în momentul 
actual sunt deversări necontrolate şi 
în subsolul tehnic al clădirii, dând 
aspectul inestetic şi pericolul de 
tasare. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

amendamentului întrucăt  
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

96.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - amenajarea Centrului 
Regional Clinic de Diabet, Nutriţie şi 
Boli Metabolice din cadrul Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţe 
Sf.Spiridon Iaşi – cu alocarea sumei 
de 2.055.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru amenajarea 
acestui pavilion în cadrul Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţe 
Sf.Spiridon Iaşi având în vedere 
necesitatea înfiinţării acestui centru 
regional la Iaşi. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
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Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep.Nicuşor Păduraru (Grupul 
parlamentar PD-L), dep.Petru Movilă 
( Grup Parlamentar PD– L) 

cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

97.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - construcţia unui dispensar 
medical în satul Ungheni, comuna 
Ungheni, Judeţul Argeş – cu alocarea 
sumei de 300.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Pandele Sorin Andi, deputat PD-L 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
necesitatea asigurării asistenţei 
medicale la nivelul întregii comune 
care are în componenţă un număr 
de 6 sate, la nivelul cărora nu există 
nici o unitate sanitară. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 68 -

completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

98.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - inceperea lucrarilor de 
reabilitare la  Dispensarul Medical 
Berghin, sat Berghin, comuna 
Berghin, judetul Alba. – cu alocarea 
sumei de 50.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Calin POTOR, Deputat PD-L 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru inceperea 
lucrarilor de reabilitare la  
Dispensarul Medical Berghin,sat 
Berghin, comuna Berghin, judetul 
Alba deoarece acest dispensar 
medical necesita lucrari urgente de 
reabilitare. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

99.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru inceperea 
lucrarilor de reabilitare la  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
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investitii - inceperea lucrarilor de 
reabilitare la  Dispensarul Medical 
Ohaba,sat Ohaba, comuna Ohaba, 
judetul Alba – cu alocarea sumei de 
40.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Calin POTOR, Deputat PD-L 

Dispensarul Medical Ohaba,sat 
Ohaba, comuna Ohaba, judetul 
Alba deoarece acest dispensar 
medical necesita lucrari urgente de 
reabilitare. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

100 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - Institutul de Boli 
Cardiovasculare „Prof.Dr.George 
I.M.Georgescu” Iaşi, judeţul Iaşi – 
cu alocarea sumei de 2.150.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru realizarea 
studiului de fezabilitate necesar 
extinderii institutului. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep.Petru Movilă ( Grup Parlamentar 
PD– L), dep.Nicuşor Păduraru ( 
Grup Parlamentar PD– L), dep.Ghiţă 
Stelian ( Grup Parlamentar PD– L) , 
dep.Şandru Mihaela ( Grup 
Parlamentar PD– L), dep.Vîlcu 
Samoil ( Grup Parlamentar PD– L) , 
dep.Dobre Cristina- Independent 

Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

101 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - Dotarea cu aparatură 
medicală a Spitalului Orăşenesc „Dr. 
T.C. Sperechez” Zărneşti. – cu 
alocarea sumei de 2.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul global 
aprobat pentru  Ministerul Sănătăţii  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Titus Corlăţean (Grup 
parlamentar PSD-PC) 

Aparatura medicală a spitalului 
menţionat este învechita, uzata fizic 
şi moral. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt  
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Dotările independente se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C – „Alte cheltuieli de 
investiţii”, categoria “b) dotări 
independente”, cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 
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102 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - Modernizare şi dotare 
cabinet medical uman în satul 
Coslogeni, judeţul Călăraşi – cu 
alocarea sumei de 205.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen. Vasile Nedelcu (Grup 
parlamentar PNL) 

Starea cabinetului medical este una 
precară punând în pericol sănătatea 
locuitorilor din zonă.  
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt  
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Secretariatul General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

103     
104 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 

Sănătăţii 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - construirea unui Centru de 
îngrijire de zi pentru copii aflati în 
situaţii de risc, comuna Vâlcelele, 
judeţul Călăraşi – cu alocarea sumei 
de 100.000 lei. 

Numărul copiilor din zonă este in 
creştere şi au dreptul la îngrijiri 
medicale corespunzătoare. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen. Vasile Nedelcu (Grup 
parlamentar PNL) 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

105 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - construire  Spitalul 
Judeţean de Urgenţă  Călăraşi, în 
cadrul municipiului Călăraşi – cu 
alocarea sumei de 5.000.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen. Vasile Nedelcu (Grup 
parlamentar PNL) 

Locuitorii oraşului au nevoie de 
îngrijiri medicale rapide şi au 
nevoie de un spital mai mare care 
sa facă faţă numărului persoanelor 
tratate. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
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aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

106 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - Înfiinţarea 
Institutului Oncologic Timişoara şi 
finalizarea clădirii spitalului . 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului / fondurile 
ministerului de resort 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep.Maria Eugenia Barna (Grup 
parlamentar PSD+PC) 

Construcţia a fost preluată de 
Ministerul Sănătăţii în anul 2009. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
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priorităţile în finanţare. 
107 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 

Sănătăţii 
Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - modernizarea, 
reabilitarea şi dotarea cu 
echipamente de specialitate a 
Ambulatoriului integrat al Spitalului 
Municipal Lupeni, jud. Hunedoara - 
cu alocarea sumei de 1.000.000 lei.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Senator Vasile Cosmin Nicula ( Grup 
parlamentar PSD+PC) 

Documentaţia pentru depunere 
este  în curs de elaborare, 
contribuţia primăriei municipiului 
Lupeni este de 400.000 lei, 
valoarea totală a proiectului fiind 
de 1.400.000 lei. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

108 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - reparaţii 
capitale la Spitalul Municipal 
Lupeni, judeţul Hunedoara - cu 
alocarea sumei de 13.600.000 lei.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Clădirea spitalului este deteliorată 
şi necesită reparaţii capitale prin 
înlocuirea acoperişului, rerararea 
faţadei, repararea scărilor de acces, 
etc. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
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rezervă la dispoziţia Guvernului  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Senator Vasile Cosmin Nicula ( Grup 
parlamentar PSD+PC) 

Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

109 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - reparatii 
curente la Spitalul Municipal Lupeni, 
judeţul Hunedoara - cu alocarea 
sumei de 613.550 lei.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Senator Vasile Cosmin Nicula ( Grup 
parlamentar PSD+PC) 

Sunt necesare reparaţii curente la 
nivelul corpului de spital dat în 
funcţiune în anul 2002 cât şi a 
anexei spitalului unde funcţionează 
serviciul de ambulanţă. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
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economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

110 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - lucrări de 
consolidare terasament la Spitalul 
Municipal Lupeni, judeţul 
Hunedoara - cu alocarea sumei de 
150.000 lei.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Senator Vasile Cosmin Nicula ( Grup 
parlamentar PSD+PC) 

Lucrările de consolidare sunt 
necesare la toate zidurile laterale 
ale spitalului şi la terasamentul din 
partea de sud-vest. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
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principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

111 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - dotări şi 
echipamente medicale la Spitalul 
Municipal Lupeni, judeţul 
Hunedoara - cu alocarea sumei de 
5.531.840 lei.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Senator Vasile Cosmin Nicula ( Grup 
parlamentar PSD+PC) 

Este imperios necesară 
suplimentarea dotării existente cu 
aparatură medicală şi echipamente 
de telecomunicaţii 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

112 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - reparaţii 
capitale la Spital de Urgenţă 
Petroşani, judeţul Hunedoara - cu 
alocarea sumei de 60.000.000 lei.  
 

În cei 32 de ani de când 
funcţionează spitalul în această 
clădire, nu a beneficiat de nici o 
reparaţie capitală. Reparatia este 
necesara si in vederea acreditarii 
spitalului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Senator Vasile Cosmin Nicula ( Grup 
parlamentar PSD+PC) 

 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

113 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - Studiu de 
fezabilitate – R.K. 
„MODERNIZAREA SI 
ECHIPAREA SECTIEI 
SPALATORIE”         - Spitalul 
Municipal “Dr. Alexandru  
Simionescu“  Hunedoara - cu 
alocarea sumei de 1.398.748 lei.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 

Stadiul avansat de degradare a 
constructiei si uzura fizica si 
morala a utilajelor din spalatorie. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
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Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Senator Vasile Cosmin Nicula ( Grup 
parlamentar PSD+PC) 

documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

114 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - Studiu de 
fezabilitate – R.K. 
„MODERNIZAREA SI 
ECHIPAREA SECTIEI BLOC 
OPERATOR CHIRURGIE-
ORTOPEDIE” - Spitalul Municipal 
“Dr. Alexandru  Simionescu“  
Hunedoara  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Senator Vasile Cosmin Nicula ( Grup 
parlamentar PSD+PC) 

Stadiul avansat de degradare a 
constructiei si uzura fizica si 
morala a echipamentelor din cadrul 
Blocului operator 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
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existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

115 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - dotări şi 
echipamente medicale la Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Deva, judeţul 
Hunedoara - cu alocarea sumei de 
17.989,77 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Senator Vasile Cosmin Nicula ( Grup 
parlamentar PSD+PC) 

Este necesar suplimentarea dotării 
existente cu aparatură medicală şi 
echipamente. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

116 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - modernizarea 
şi extinderea unităţii prin construirea 
unei aripi noi la Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Deva, judeţul Hunedoara - 

Construirea unei aripi noi a 
spitalului cu o suprafaţă utilă de 
2900 mp care împreună cu 
supraînălşarea corpului principal cu 
două nivele ar duce la obşinerea a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 81 -

cu alocarea sumei de 27.732,90 mii 
lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Senator Vasile Cosmin Nicula ( Grup 
parlamentar PSD+PC) 

circa 390 locuri de cazare. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

117 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - „Continuare 
lucări de reparaţii capitale”, Spitalul 
judeţean  de urgenţă Călăraşi, jud. 
Călăraşi - cu alocarea sumei de 1.000 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep. Eugen Nicolăescu 

Pentru asigurarea condiţiilor optime 
medicale în teritoriu în cadrul 
procesului de reformă din sistemul 
sanitar  
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
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Grupurile parlamentare reunite PNL aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

118 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - Spitalul 
judeţean de urgenţă Călăraşi, jud. 
Călăraşi - cu alocarea sumei de 
10.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep. Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea condiţiilor optime 
medicale în teritoriu în cadrul 
procesului de reformă din sistemul 
sanitar  
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt  
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

119 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - Extindere 

Este necesar a se înfiinţa 
ambulatoriul integrat al spitalului, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
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Spital Judeţean de Urgenţă Vaslui - 
cu alocarea sumei de 19.138 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
sen.Silistru Doina (Grup parlamentar 
PSD+PC), dep.Cristea Victor  ( Grup 
parlamentar PSD+PC) 

în acest moment neexistând 
posibilitatea asigurării unei 
asistenţe medicale de bună calitate, 
aceasta efectuându-se, acum, cu 
cheltuieli suplimentare de bani si 
timp din partea spitalului, a 
cadrelor medicale şi a bolnavilor. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

120 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - Consolidare, 
reparaţii capitale, extindere prin 
mansardare a Secţiei de 
Pneumoftiziologie Vaslui - cu 
alocarea sumei de 15.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Clădirea face parte din patrimoniul 
istoric, iar în decursul timpului a 
suferit casări inegale, fapt ce a 
condus la deteriorarea structurii de 
rezistenţă; finisajele interioare nu 
sunt conforme cu standardele şi 
normativele în vigoare. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
sen.Silistru Doina (Grup parlamentar 
PSD+PC), dep.Cristea Victor  ( Grup 
parlamentar PSD+PC) 

Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

121 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - Construire 
Centru de sănătate mintală, în cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Vaslui - cu alocarea sumei de 2.520 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
sen.Silistru Doina (Grup parlamentar 
PSD+PC), dep.Cristea Victor  ( Grup 
parlamentar PSD+PC) 

Se impune construirea unui Centru 
de sănătate mintală, pentru copii şi 
adulţi, în vederea creşterii calităţii 
serviciilor mediale, conform unui 
Ordin al ministrului Sănătăţii, emis 
încă din 2006. 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
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nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

122 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - Reabilitare 
Spitalul Judeţean de Urgenţă “Sf. 
Ioan cel Nou” Municipiul Suceava - 
cu alocarea sumei de 10.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Gavril Mîrza (Grup parlamentar 
PSD+PC) 

Reabilitare spital 
  
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

123 Anexa nr.3/26/29 Ministerul Se propune introducerea unui nou Finalizare lucrări Se propune respingerea 
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Sănătăţii obiectiv de investitii - Finalizare 
lucrări construcţie  Spitalul 
municipal Fălticeni - cu alocarea 
sumei de 10.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Gavril Mîrza (Grup parlamentar 
PSD+PC) 

  
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

124 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - Reabilitarea 
Spitalului municipal Vatra Dornei - 
cu alocarea sumei de 5.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 

Reabilitare spital 
  
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Gavril Mîrza (Grup parlamentar 
PSD+PC) 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

125 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - Reabilitare 
unitate medico-socială "Carmen 
Sylva", Oraşul Broşteni, Jud. 
Suceava - cu alocarea sumei de 2.000 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Gavril Mîrza (Grup parlamentar 
PSD+PC) 

Reabilitare unitate 
  
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 88 -

alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

126 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - Reabilitarea 
Spitalul de Psihiatrie Cronici Oraşul 
Siret, jud. Suceava - cu alocarea 
sumei de 5.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Gavril Mîrza (Grup parlamentar 
PSD+PC) 

Reabilitare spital 
  
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 
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127 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - Reabilitarea 
Spitalului de boli cronice Oraşul 
Solca, jud Suceava - cu alocarea 
sumei de 2.500 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Gavril Mîrza (Grup parlamentar 
PSD+PC) 

Reabilitare spital 
  
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 
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128 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - Reabilitare 
Unitate medico-socială Oraşul 
Vicovu de Sus, jud. Suceava - cu 
alocarea sumei de 1.500 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Gavril Mîrza (Grup parlamentar 
PSD+PC) 

Reabilitare unitate 
  
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

129 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - Reabilitare 
Unitate medico-socială Com. 
Dumbrăveni, jud Suceava - cu 
alocarea sumei de 2.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 

Reabilitare unitate 
  
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Gavril Mîrza (Grup parlamentar 
PSD+PC) 

Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

130 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - Reabilitare 
Unitate medico-socială Com. Mălini, 
jud Suceava - cu alocarea sumei de 
2.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Gavril Mîrza (Grup parlamentar 
PSD+PC) 

Reabilitare unitate 
  
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

131 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - Reabilitare 
Unitate medico-socială Com 
Zvoriştea, Jud Suceava - cu alocarea 
sumei de 2.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.Gavril Mîrza (Grup parlamentar 
PSD+PC) 

Reabilitare unitate 
  
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

132 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - dotarea cu 

Aparatura medicală a spitalului este 
învechită, uzată fizic şi moral. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
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aparatură medicală a  Spitalului Jud. 
Reşiţa - cu alocarea sumei de 300 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
senator Iosif Secăşan (Grup 
Parlamentar PD– L) 

  
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

133 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - SPITAL 
JUDETEAN DE URGENTA Sibiu - 
cu suma de 5.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatul General al Guvernului   
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.  Minerva Boitan (Grup 
Parlamentar PNL) 

Spitalul Judetean de Urgenţă Sibiu 
funcţionează în 20 de pavilioane in 
trei locaţii diferite, cea mai veche 
cladire fiind construită în 1857, iar 
cea mai nouă în anii 1980, costurile 
de funcţionare sunt foarte ridicate, 
consultaţiile interclinice se 
efectuează cu efort şi disconfort 
pentru bolnav  
  
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
prevăzute în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
astfel încât să asigure finanţarea 
în condiţii normale a activităţii 
acestora. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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134 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de:   
- 500 mii lei pentru reabilitare 
dispensar uman în localitatea 
Belceşti, judeţul Iaşi 
 
- 1.000 mii lei pentru Construirea 
Dispensar medical – comuna 
Costeşti, judeţul Iaşi 
- 200 mii lei pentru Încheierea 
finanţării Proiectului de canalizare 
pentru sat Strunga, judeţul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat PSD+PC Vasile 
Mocanu 

 Se propune respingerea întrucât 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia  Guvernului, prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

135 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune continuarea finalizării 
lucrărilor la Spitalul municipal 
Fălticeni,  jud. Suceava in suma de 
10.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
Autori: Mîrza Gavril,senator, Alianţa 
politică PSD+ PC, deputaţi :Stan 
Ioan, Alianţa politică PSD+PC, 
Nechifor Cătălin-Ioan,Alianţa 
politică PSD+PC 

Este o cerinţă urgentă a locuitorilor 
din zonă şi pentru ameliorarea 
sănătăţii publice. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.  

136 Ministerul Sănătăţii 
Anexa nr 3/26/02, Titlul 6 – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, alin 12 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 3780 
mii lei pentru oraşul Roşiori de 
Vede, în vederea realizării 
obiectivului " spitalului municipal 
CARITAS – dotare echipament 
medical" 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerului Sănătăţii 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Aparatura exisitentă din dotare este 
depăşită din punct de vedere fizic şi 
moral şi trebuie înlocuită. Este 
absolut necesară achiziţionarea 
aparaturii medicale necesare pe 
secţii pentru un act medical de bună 
calitate. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât dotarea 
cu aparatură medicală se face de 
la alt alineat bugetar, iar 
ordonatorul principal de credite 
este cel care stabileşte 
priorităţile  în finanţare. 

137 Ministerul Sănătăţii 
Anexa nr 3/26/02, Titlul 6 – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, alin 12 
 

Se propune alocarea sumei de 3000 
mii lei pentru oraşul Piteşti, în 
vederea realizării obiectivului – 
"dotare cu echipament medical a 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Piteşti 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerului Sănătăţii 

Aparatura exisitentă din dotare este 
depăşită din punct de vedere fizic şi 
moral şi trebuie înlocuită. Este 
absolut necesară achiziţionarea 
aparaturii medicale necesare pe 
secţii pentru un act medical de bună 
calitate. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât dotarea 
cu aparatură medicală se face de 
la alt alineat bugetar, iar 
ordonatorul principal de credite 
este cel care stabileşte 
priorităţile  în finanţare. 
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138 Ministerul Sănătăţii 
Anexa nr 3/26/02, Titlul 6 – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, alin 12 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 3507 
mii lei pentru oraşul Roşiori de 
Vede, în vederea realizării 
obiectivului "reabilitarea şi 
modernizarea spitalului municipal 
CARITAS – reparaţii capitale" 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
bugetul Ministerului Sănătăţii 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare reabilitarea şi 
modernizarea clădirii spitalului şi a 
celor în care se desfăşoară 
activităţile anexe: centrală termică, 
spălătorie. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
finanţarea reparaţiilor capitale la 
spitale se face de la alt alineat 
bugetar, iar ordonatorul principal 
de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

139 Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/02 Cap 5001,grupa 51, 
art 02, alin 12 Transferuri pentru 
finantarea investitiilor la spitale 

Se propune alocarea sumei de 50.000 
mii lei pentru obiectivul de investitii 
„Spitalul judetean de Urgenta Galati” 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Este necesar si vital pentru 
locuitorii judetului sa poate 
beneficia de servicii medicale de 
urgenta de buna calitate, fapt ce 
face necesara construirea unui 
spital judetean de urgenta pentru 
judetul Galati. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în 
cadrul sumelor existente în 
buget, ordonatorul principal de 
credite îşi stabileşte priorităţile 
privind fondurile alocate pentru 
finanţarea investiţiilor la spitale   

140 Anexa nr. 3/26/02– Ministerul 
Sănătăţii

 Se propune alocarea sumei de 
36.000 mii lei  pentru finalizarea 

Realizarea Spitalului în cauză este 
unul dintre cele mai importante 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în 
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Titlul V „Transferuri intre unitatile 
administratiei publice” – Art. 02 
alin 17  - Transferuri de la bugetul 
de Stat catre bugetele locale pentru 
finalizarea investitiilor in sanatate  

obiectivului Spital Municipal Bacău, 
Judetul Bacau. 
 
Sursa  
Bugetul Ministerul Sănătăţii 
 
Autori:  
Deputat PNL Ionel Palăr 
Deputat PNL Mihai Banu  
Senator PNL Gabriel Berca  
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

obiective de investiţii din oraşul 
Bacău, obiectiv absolut necesar 
având în vedere lipsa acută de 
asistenţă medicală la nivelul 
municipiului.  
 
 

cadrul sumelor existente în 
buget, ordonatorul principal de 
credite îşi stabileşte priorităţile 
în finanţare. 

141 Ministerul Sanatatii 
Anexa 3/26/02 
Cap 6601, Titlul 51, art 01, alin 25 
Programe pentru sanatate 

Se propune alocarea sumei de 
130.000 mii lei 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PNL Lucia Ana VARGA 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare de la 106.721 mii la 
130.000 mii deoarece fondurile 
alocate in anul precedent au fost 
insuficiente acestor Programe, iar 
scaderea de 17,79% fata de anul 
precedent va conduce la scaderea 
calitatii programelor medicale, 
motiv pentru care propunem ca 
alocatia bugetara sa fie macar 
comparabila cu cea din anul 
precedent. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

142 Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/02 Cap 5001,grupa 51, 
art 02, alin 12 – Transferuri pentru 
finantarea investitiilor la spitale 

Se propune alocarea sumei 2000 mii 
lei, pentru reabilitare şi consolidare 
spital, comuna Nicoreşti, Judeţul 
Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 

Numărul mare de pacienţi înscrişi 
la acest spital face aproape 
imposobilă desfăşurarea în bune 
condiţii a activiţii acestuia. Tocmai 
de aceea, acesta trebuie extins şi 
modernizat (utilat şi dotat 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în 
cadrul sumelor existente în 
buget, ordonatorul principal de 
credite îşi stabileşte priorităţile 
în finanţare. 
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prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

corespunzător), astfel oferind 
beneficiarilor condiţiile optime. 
 

143 Anexa nr. 3/26/29, pg 12,  
Ministerul Ministrul Sanatatii, 
Programul de investitii publice, 
litera c. Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii. 
5000 / 5001 Cheltuieli bugetul de 
stat/ 5001710101 Constructii 

Se propune alocarea a  2 000  mii lei 
pentru elaborarea studiilor de 
fezabilitate, studiu de 
refuncţionalizare si studiu de impact 
si studiu de mediu, pentru 
INSTITUTUL ONCOLOGIC 
TIMIŞOARA. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară al Guvernului 
 
Autori: Deputat PNL Horia Cristian,  
Deputat PNL Claudiu Ţaga, Deputat 
PNL Graţiela Gavrilescu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

INSTITUTL ONCOLOGIC 
TIMISOARA  va asigura asistenţa 
medicala de specialitate pentru o 
populatie de peste 2 milioane de 
locuitori din regiunea de Vest.  
Municipalitatea Timisoara nu a 
avut resursele financiare pentru a 
finaliza un spital municipal, aflat in 
constructie din anul 1998. A cedat 
structura in constructie catre MS in 
2009,  pentru construirea 
Instititutului Oncologic, prin 
refunctionalizarea constructiei 
existente. Suma este necesara 
elaborarii studiilor pre proiectare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Cheltuielile pentru studiile de 
fezabilitate se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C – „Alte cheltuieli de 
investiţii”, categoria „c) 
cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
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144 Anexa 3/26/13 
Ministerul Sănătăţii 
 
Cap.-6610 Sănătate 
Titlul 51 Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice  
Art 02 –Transferuri de capital 
Alin 11-Transferuri pentru reparaţii 
capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 20 000 
mii lei pentru reabilitare Spital 
Judeţean Brăila, jud. Brăila  
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Sănătăţii pe 
anul 2010 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru o infrastructură medicală 
adecvată nevoilor municipiului 
Brăila. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în 
cadrul sumelor existente în 
buget, ordonatorul principal de 
credite îşi stabileşte priorităţile 
în finanţare. 

145 Anexa 3/26/13 
Ministerul Sănătăţii 
 
Cap.-6610 Sănătate 
Titlul 51 Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice  
Art 02 –Transferuri de capital 
Alin 12-Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la spitale 

 
Se propune alocarea sumei de 40 000 
mii lei pentru dotarea cu centrală 
termică a Unitătiie Primire Urgenţe 
Spital Judeţean Brăila 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Sănătăţii pe 
anul 2010 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru o infrastructură medicală 
adecvată nevoilor municipiului 
Brăila. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în 
cadrul sumelor existente în 
buget, ordonatorul principal de 
credite îşi stabileşte priorităţile 
în finanţare. 

146 Anexa 3/26/13 Ministerul Sănătăţii, 
Cap. 6610 Sănătate, Titlul 51, art. 
02, alin. 11 Transferuri pentru 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul : 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în 
cadrul sumelor existente în 
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reparaţii capitale la spitale. „Reabilitare Spitalul Judetean 
Braşov” cu suma  
10.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătăţii pe anul 2010 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL,  Gheorghe Gabor  
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare ale PNL 
 

buget, ordonatorul principal de 
credite îşi stabileşte priorităţile 
în finanţare. 

147 Anexa nr.3/26 Ministerul Sănătăţii Oraş Făget -construcţie ambulatoriu 
şi spital în oraşul Făget, Cap 6601 /  
grupa 51 / titlu 6 / art 02 / alin 12, 17.
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: deputat PSD Dorel Covaci 

Asigurarea unor servicii medicale 
de strictă necesitate, există proiect 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: nu se 
precizează suma necesară. 
Totodată nu se  specifică sursa 
de finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
De asemenea, ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 
 

148 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Dispensar, comuna Colceag, Judeţul 
Prahova- construire 
 

 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 101 -

Suma alocată: 160 mii lei 
 
Sursa de finantare: Prin introducere 
în suma globală prevăzută pentru 
2010 la Ministerul Sănătătii 
 
AUTOR: DEPUTAT ADRIAN 
NASTASE 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

149 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Dispensar orăşenesc, oraş Mizil, 
Judeţul Prahova- construire 
 
Suma alocată: 2000 mii lei 
 
Sursa de finantare: Prin introducere 
în suma globală prevăzută pentru 
2010 la Ministerul Sănătătii 
 
AUTOR: DEPUTAT ADRIAN 
NASTASE 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC  

 Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

150 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Spital nou cu 200 paturi si 
maternitate, oraşul Mizil, Judeţul 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
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Prahova- construire 
 
Suma alocată: 17000 mii lei 
 
Sursa de finantare: Prin introducere 
în suma globală prevăzută pentru 
2010 la Ministerul Sănătătii 
 
AUTOR: DEPUTAT ADRIAN 
NASTASE 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC  

finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

151 Anexa 3/26/02, Ministerul 
Sanatatii, gr 51 art 02 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul “Modernizare si 
Echipare ambulatoriu spital” in suma 
de 403 mii lei 
 
Sursa:  Bugetul Secretariatul General 
al Guvernului 

Imbunatatirea calitatii starii de 
sanatate a populatiei 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Secretariatul General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

152 Anexa nr.3/26 Ministerul Sănătăţii Anexa 3/26 Bugetul pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate, dupa 
caz pe anii 2008-2010-sumele 
alocate din bugetul de stat- capitolul 
66.01 – SANATATE – propuneri 
2010: 
- 6.034.605 mii lei 
 
 Sursa de Finantare:  

- Anexa 3/01 Administraţia 
Prezidenţială, capitolul 5001 
cheltuieli buget de stat, 
grupa/titlul 01-cheltuieli 
curente, grupa/titlul 20-titlul 
II bunuri si servicii; 

- Anexa 3/01 Administraţia 
Prezidenţială, capitolul 5100, 
subcapitolul 01, grupa/titlul 
01cheltuieli curente; 

- din economiile  realizate în 
cadrul proiectului APL2; 

- Anexa 3/34 Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale: 
capitolul 5001 cheltuieli 

Sanatatea reprezintă sectorul cel 
mai important care necesită în 
condiţiile actuale o suplimentare 
substanţială a fondurilor alocate de 
la bugetul de stat. Majorarea 
sumelor alocate sănătăţii va duce la 
creşterea calităţii serviciilor 
medicale şi implicit la creşterea 
accesului la serviciile de sănătate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
bugetele Administraţiei 
Prezidenţiale şi Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale au fost 
dimensionate astfel încât să 
asigure finanţarea în condiţii 
normale a activităţii acestora 
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buget de stat, grupa/titlul 71-
active nefinanciare, articolul 
01-active fixe, alineatul 01-
construcţii. 

 
Autor: Deputat Tudor Ciuhodaru 
PSD+PC 

153 ANEXA 3/26 – MINISTERUL 
SĂNĂTĂ�II 

Suma de 170 
Din care pentru: 
- Spital orăşenesc Jibou – 50 
- Spital orăşenesc Cehu Silvaniei – 
120 
 
Sursa: Anexa 5/43 
 
Autori: 
                                                             
Deputat: NOSA IULIU  - PSD+PC 
                                                             
Senator: POP GHEORGHE – + 
GRUP PARLAMENTAR PSD+PC 
 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  sursa 
de finanţare nu poate fi avută în 
vedere.  
Poziţia 43 din anexa 5 reprezintă 
sume destinate finanţării 
cheltuielilor serviciilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, 
municipiilor. 

154 Ministerul Sănătatii Publice 
Articolul 02  / Anexa nr. 3/26  
/Capitol 5001/ Paragraf A /Grupa 
51 /Articolul 02 /Aliniat 12 

Suplimentarea bugetului cu suma de 
422394 RON de la fondul de rezervă 
bugetară la dispozitia Guvernului la 
bugetul Ministerului Sănătații 
Publice. 
Transferuri de la bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finantarea 
investitiilor in spitale. 
 
Sursa de finantare propusă este 

Dotarea Spitalului Municipal din 
Curtea de Arges cu: 
 
EKG portabil cu 12 canale/12 
derivatii 
Defibrilator portabil bifazic cu 
ecran LCD 
Monitor functii vitale 17 
Electrocauter 
Oscilometru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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Fondul de rezervă bugetară la 
dispozitia Guvernului Cap. 5001 gr. 
51 art . 02, aliniat 12. 
 
Autori : Deputat 
Drăghici Mircea Gheorghe 
Membru Comisia Buget Finante 
Banci 
Grup Parlamentar PSD+PC 

Tensiometru classic 
Termometru 
Trusa medicala urgente 
Glucometru include 50 cutii teste 
Trusa mica chirurgie 
 
Spitalul Municipal din Curtea de 
Argeş a luat fiinţă în 1983 şi 
deserveşte 90000 de cetăţeni, din 
care 40000 din municipiul Curtea 
de Argeş şi 50000 din comunele 
învecinate. În cadrul spitalului 
există şase secţii: Pediatrie, Boli 
Interne, Chirurgie, ATI, 
Ginecologie, Nou-născuţi şi cinci 
compartimente: Cardiologie, 
Neurologie, Oncologie, ORL şi 
Ortopedie. 
Unitatea nu a fost modernizată, 
funcţionând cu aceleaşi paturi şi 
dotări de acum 26 de ani. Tocmai 
de aceea se impune achizitionarea 
de aparatura, mai ales ca la sectia 
de Boli Interne nu exista nici macar 
o trusa medicala de urgente, iar la 
Dermatologie se lucreaza cu 
instrumentar din 1985. Situatia este 
foarte grava deoarece nu exista 
termometre, aparate de testare a 
glicemiei sau electrocardiograf, 
adica minimul necesar pentru ca 
medicii sa poata indeplini 
juramantul lui Hipocrate. 

exerciţiului bugetar. 
Dotarea cu aparatură medicală şi 
echipamente în urgenţă se face 
de la alt alineat bugetar. 
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155 Legea Bugetului de Stat pe anul 

2010 
ANEXA 3/26 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune alocarea unui procent 
de 3% din PIB Ministerului 
Sănătăţii în afara Bugetului Fondului 
Naţional Unic de Asigurări de 
Sănătate. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea Bugetelor SRI, SPP , 
STS, ale Administraţiei 
Prezidenţiale, Cancelariei 
Primului Ministru şi 
Secretariatului General al 
Guvernului cu sumele necesare. 
 
Iniţiator: Senator Independent 
Liviu CÂMPANU 

În momentul de faţă alocarea din 
PIB pentru Ministerul Sănătăţii este 
de doar 0,7%, restul banilor 
provenind din Fondul Naţional 
Unic de Asigurări de Sănătate. 
Surse de finanţare: 
Diminuarea Bugetelor SRI, SPP , 
STS, ale Administraţiei 
Prezidenţiale, Cancelariei 
Primului Ministru şi 
Secretariatului General al 
Guvernului cu sumele necesare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
bugetele SRI, SPP , STS, ale 
Administraţiei Prezidenţiale, 
Cancelariei Primului Ministru şi 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
astfel încât să asigure finanţarea 
în condiţii normale a activităţii 
acestora. 

156 Legea Bugetului de Stat pe anul 
2010 
ANEXA 3/26 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune alocarea unui procent 
de 12% din Bugetul Ministerului 
Sănătăţii pentru asistenţa medicală 
primară. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului acordat 
asistenţei medicale spitaliceşti. 
 
Iniţiator: Senator Independent 
Liviu CÂMPANU 

Pentru crearea unui sistem sanitar 
eficient este necesară consolidarea 
asistenţei medicale de primă linie, 
care suficient finanţată, ar putea 
diminua cheltuielile din sistemul 
medical spitalicesc şi medicina de 
ambulatoriu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
asistenţa medicală primară şi 
asistenţa medicală spitalicească 
nu se finanţează de la bugetul de 
stat. 

157 Anexa nr.3/26/02 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 19.138 
mii lei la Cap. 6601,Titlu 71, Art. 
01,Alin.01pentru extindere Spital 
Judeţean de Urgenţă Vaslui 
 

Este necesar a se înfiinţa 
ambulatoriul integrat al spitalului, 
în acest moment neexistând 
posibilitatea asigurării unei 
asistenţe medicale de bună calitate, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: senator PSD+PC Silistru 
Doina, deputat PSD+PC Cristea 
Victor, + Grup Parlamentar PSD - 
PC 

aceasta efectuându-se, acum, cu 
cheltuieli suplimentare de bani si 
timp din partea spitalului, a 
cadrelor medicale şi a bolnavilor. 
 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

158 Anexa nr.3/26/02 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 15.000 
mii lei la cap. 6601,Titlu 71, Art. 
01,Alin.01pentru consolidare, 
reparaţii capitale, extindere prin 
mansardare a Secţiei de 
Pneumoftiziologie Vaslui 
 

Clădirea face parte din patrimoniul 
istoric, iar în decursul timpului a 
suferit casări inegale, fapt ce a 
condus la deteriorarea structurii de 
rezistenţă; finisajele interioare nu 
sunt conforme cu standardele şi 
normativele în vigoare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: senator PSD+PC Silistru 
Doina, deputat PSD+PC Cristea 
Victor, + Grup Parlamentar PSD - 
PC 

 este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile pentru reparaţiile 
capitale şi conslidările se 
încadrează în categoria altor 
cheltuieli de investiţii, fiind 
prevăzute în programul de 
investiţii, în sumă globală în 
cadrul poziţiei C - „Alte 
cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
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500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

159 Anexa nr.3/26/02 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 2.520 
mii lei la cap. 6601,Titlu 71, Art. 
01,Alin.01 pentru construire Centru 
de sănătate mintală, în cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Vaslui 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: senator PSD+PC Silistru 
Doina, deputat PSD+PC Cristea 
Victor, + Grup Parlamentar PSD - 
PC 

Se impune construirea unui Centru 
de sănătate mintală, pentru copii şi 
adulţi, în vederea creşterii calităţii 
serviciilor mediale, conform unui 
Ordin al ministrului Sănătăţii, emis 
încă din 2006. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare. 
160 Anexa nr.3/26/02 Ministerul 

Sănătăţii 
Se propune alocarea sumei de 40.658 
mii lei la cap. 6601,Titlu 71, Art. 
01,Alin.01 pentru reparaţii capitale şi 
modernizare Secţia Dermato-
Venerice+Contagioase – Spitalul 
nr.2 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: senator PSD+PC Silistru 
Doina, deputat PSD+PC Cristea 
Victor, + Grup Parlamentar PSD - 
PC 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget ordonatorul 
principal de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare. 

161 Anexa3/26/02 Ministerul Sanatatii Se suplimenteaza titlul 51 
„Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice” cu suma de 
428.989 mii lei, din care alin. 
51.01.11 „Transferuri din bugetul de 
stat catre bugetul Fondului national 
unic de asigurari sociale de sanatate”, 
cu suma de 339.952 mii lei pentru 
programele nationale de sanatate 
 
 
 
Surse de finantare: 
Prin suplimentarea bugetului 
Ministerului Sanatatii cap. 66.01 
„Sanatate”, prin redistribuire de la 
alti ordonatori. 

In anul precedent, o pondere 
insemnata a programelor nationale 
de sanatate au fsot nominalizate si 
cuprinse in bugetul pe venituri 
proprii al Ministerului Sanatatii, 
provenite din contributiile 
constituite in conformitate cu art. 
362 din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma in domeniul sanatatii. 
 Finantarea acestor programe 
s-a realizat din anul 2009 atat din 
disponibilitatile anilor precedenti, 
care la data de 31.12.2008 a fost de 
243.126,79 mii lei, cat si din 
incasarile curente ale acestui an, 
care au fost cu 32,47% mai mici 
fata de prevederile bugetare 

Se propune respingerea întrucăt 
sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. Bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite au fost dimensionate 
astfel încât să asigure finanţarea 
în condiţii normale a activităţii 
acestora. 
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Autori: 
Lakatos Péter,  
Erdei D. István,  -deputaţi  UDMR 

aprobate pentru aceasta sursa de 
finantare. 
 Neincasarea veniturilor 
proprii a determinat inregistrarea la 
31.12.2009 a unor obligatii restante 
estimate la 144.703 mii lei. 
 In anul 2010 plata 
obligatiilor restante trebuie 
efectuata din aceasta sursa de 
finantare si tot din prevederile 
bugetare pe venituri proprii se mai 
pot finanta o parte a programelor 
nationale de sanatate derulate de 
catre Ministerul Sanatatii, precum 
si cele pentru care se aloca fonduri 
prin transfer din bugetul 
Ministerului Sanatatii in bugetul 
Fondului national unic de asigurari 
sociale de sanatate. 
 Pentru a nu pune in pericol 
viata bolnavilor, pentru a se asigura 
continuitatea tratamentului 
bolnavilor cuprinsi in urmatoarele 
programe nationale de sanatate: 
diabet zaharat, transplant, boli rare, 
cancer de col uterin, boli 
cardiovasculare, este absolut 
necesar a fi alocate de la bugetul de 
stat fonduri suplimentare in suma 
de 428.989 mii lei. 
 Suplimentarea prevederilor 
bugetare pentru programele 
nationale de sanatate este absolut 
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necesara avand in vedere faptul ca, 
din totalul creditelor bugetare de 
991.518 mii lei de la pozitia 
„Transferuri din veniturile proprii 
ale Ministerului Sanatatii catre 
bugetul Fondului national unic de 
asigurari sociale de sanatate”, suma 
de 500.000 mii lei reprezinta crow-
back, suma de 144.703 mii lei 
reprezinta obligatii neachitate ale 
anului 2009, ramanand pentru 
derularea programelor nationale de 
sanatate suma de 346.815 mii lei, 
fata de un necesar fundamentat de 
Ministerul Sanatatii de 686.667 mii 
lei. 
 

162 Anexa 3/26/02, Ministerul 
Sănătăţii, cap.5001, gr.51, art.02, 
alin. 11  

Suma iniţială se suplimentează cu  
940 000 lei, cu destinaţia: 
CONSTRUIRE DISPENSAR 
UMAN 
ÎN LOCALITATEA GHILAD, JUD. 
TIMIŞ 
 
 
Sursa de finanţare: 
Serviciului de Transmisiuni Speciale 
 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
Construirea dispensarului uman 
comunal în localitatea Ghilad, jud. 
Timiş a demarat în 2009, fiind o 
necesitate stringentă pentru 
cetăţenii comunei. Aceştia aşteaptă 
finalizarea lucrării în 2010, suma 
necesară în acest scop  nefiind  una  
foarte  mare (940 000 lei). 
 
??? 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Serviciului de Transmisiuni 
Speciale au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
 

163 Anexa nr.3/26, Ministerul Sănătăţii Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii, anexa 3/26 cu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
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suma de : 102.537.000 lei 
 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Sănătăţii 
 
 
 
Iniţiator: Senator PSD Alexandru 
Cordoş 
                 Deputat PSD Cornel Itu 

 
 - construcţia Spitalului de Urgentă 
Cluj  
  -valoare – 100.000.000 lei 
 
- continuarea lucrărilor la Spitalul 
Municipal, localitatea Turda, jud 
Cluj 
 - valoare – 100.000 lei 
 
 -clădire centru medical com. 
Cămăraşu, jud. Cluj 
 - valoare – 300.000 lei 
 
 -zugrăveli exterioare, reparat 
acoperiş şi înlocuit tâmplărie 
dispensar Căşeiu, com. Căşeiu, jud. 
Cluj 
 - valoare – 250.000 lei 
 
 -construire dispensar uman com. 
Chinteni, jud. Cluj 
 - valoare – 600.000 lei 
 
 -construire centru medical în 
localitatea Stoiana, com. Corneşti, 
jud. Cluj  
– valoare – 1.287.000 lei 
 
 
 

dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

164 Anexa nr.3/26, Ministerul Sanatatii Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sanatatii, anexa 3/26 cu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
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suma de : 500.000 lei 
 
 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului sanatatii 
 
 
Iniţiator: Senator PSD Alexandru 
Cordoş 
 Deputat PSD Cornel Itu 

 
 - continuarea lucrărilor la Centru 
de ingrijiri Paleative „Sfântul 
Nectarie”din localitatea Cluj  
Napoca, jud Cluj 
 - valoare – 500.000 lei 
 
 
  

dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

165 Ministerul .Sanatatii 
 Anexa 3 /26 

Reabilitare Spitalul Judeţean de 
Urgenţă “Sf. Ioan cel Nou” 
Municipiul Suceava  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului Reabilitare spital 

10000

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
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nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

166 Anexa 3 /26 Finalizare lucrări construcţie  
Spitalul municipal Fălticeni 
Finalizare lucrari 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

10000

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

167 Anexa 3 /26 Reabilitarea Spitalului municipal 
Vatra Dornei 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Reabilitare spital 
5000

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

168 Anexa 3 /26 Reabilitare unitate medico-socială 
"Carmen Sylva",  
Oraşul Broşteni, Jud. Suceava 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Reabilitare unitate 
2000

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

169 Anexa 3 /26 Reabilitarea Spitalul de Psihiatrie 
Cronici 
Oraşul Siret, jud. Suceava 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Reabilitare spital 
5000

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

170 Anexa 3 /26 Reabilitarea Spitalului de boli 
cronice Oraşul Solca, jud Suceava 

2500

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

171 Anexa 3 /26 Reabilitare Unitate medico-socială 
Oraşul Vicovu de Sus, jud. Suceava 

1500

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

172 Anexa 3 /26 Reabilitare Unitate medico-socială 
Com. Dumbrăveni, jud Suceava 

2000

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

173 Anexa 3 /26 Reabilitare Unitate medico-socială  
Com. Mălini, jud Suceava 2000 Se propune respingerea întrucât: 

- Contravine prevederilor art. 
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138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

174 Anexa 3 /26 Reabilitare Unitate medico-socială  
Com Zvoriştea, Jud Suceava 

2000

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

175 Anexa3/26/13 Cap. 5010/ Grupa 51 
Titlul VI – alin.35 Transferuri din 
veniturile propirii ale Ministerului 
Sănătăţii către fondul de asigurări 
sociale  

Suplimentarea sumei pentru 
finantarea Programului National de 
screening pentru depistarea 
cancerului de  col uterin cu suma de 
30 milioane lei.(suma necesara 
pentru o mai buna acoperire a 
solicitarilor de evaluare medicala a 
femeilor din categoria de varsta 18-
64 ani. 
 
Sursa de finantare:  Secretariatul 
Gen. al Guvernului 
 
Autor:Senator PSD Elena Mitrea 
 

Este un program de importanta 
majora care asigura preventia unei 

boli uneori fatale. 
Suma suplimentata mare se justifica 
prin nr. are de femei care pot 
beneficia de acest program.Numai 
la nivelul jud.Bacau se incadreaza 
in aceasta categorie cca.190000 
femei. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
 

176 Anexa nr. 3/26, Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Sănătăţii, anexa 3/26,  cu 
suma de 607 000 RON 

 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
începerea construcţiei 

Se propune respingerea întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
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pentru începerea 
construcţiei Spitalului de 
Psihiatrie Căpâlnaş, comuna 
Birchiş, judeţul Arad. 
 
Sursa de finanţare: Se 
diminuează cu suma de 607 
000 lei bugetul Ministerului 
Sănătăţii, anexa 3/26/29, de 
la obiectivul cu codul 219 
 
Iniţiator: Deputat PD-L, 
Marius Gondor 

spitalului, deoarece în 
momentul de faţă clădirea în 
care îsi desfăşoară activitatea 
acest spital este retrocedată 
şi în luna mai 2010 trebuie 
eliberată. 
 
 

completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar în cursul anului, până 
la data de 31 octombrie, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 

177  
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/26 
Ministerul  Sănătă�ii 

 
Se propune acordarea sumei de 500 
mii lei necesară reabilitării 
dispensarului comunei Oboga,  
judeţul Olt 
 
 
Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

 
 

Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 
Deputat PSD Doru Claudian 

 
Este necesară alocarea urgentă a 
sumelor solicitate întrucât clădirea 
nu poate asigura funcţionarea în 
condiţii normale a dispensarului, 
aflându-se intr-o stare avansată de 
degradare.  

 
 
 
. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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Frunzulică Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

178  
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/26 
Ministerul  Sănătă�ii 

 
Se propune acordarea sumei de 20 
mii  lei pentru reabilitarea 
dispensarului din  comuna 
Şerbăneşti, judeţul Olt. 
 
 

 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 
Amendament propus de : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
 
Senator PSD Dan Coman �ova 
 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

  
Actuala locaţie este grav 
deteriorată, insalubră şi fără 
utilităţi. În starea actuală,  nu este 
propice desfăşurării activităţii 
medicale pentru cei 3200 de 
locuitori ai comunei. 

 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

179 Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

 Reabilitare Spital Orăşenesc 
Petrila, jud. Hunedoara  
- 1.000.000 lei 
 
Autor: dl. Cornel Cristian 

Pentru asigurarea unei infrastructuri 
capabile sa ofere servicii medicale 
de calitate, corespunzătoare 
necesităţilor populaţiei prin 
finalizarea obiectivelor de investiţii 
începute în anii anteriori. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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Resmeriţă – deputat PSD+PC 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 
50, art. 01. 

 
 

neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

180 Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

 Reabilitare Spital Urgenţă 
Petroşani, jud. Hunedoara  
- 1.000.000 lei 
 
Autor: dl. Cornel Cristian 
Resmeriţă – deputat PSD+PC 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 
50, art. 01. 

Pentru asigurarea unei infrastructuri 
capabile sa ofere servicii medicale 
de calitate, corespunzătoare 
necesităţilor populaţiei prin 
finalizarea obiectivelor de investiţii 
începute în anii anteriori. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

181 Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

 Reabilitare Spital Municipal 
Vulcan, mun. Vulcan, jud. 
Hunedoara  

- 1.000.000 lei 
 
Autor: dl. Cornel Cristian 
Resmeriţă – deputat PSD+PC 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 
50, art. 01. 

Pentru asigurarea unei infrastructuri 
capabile sa ofere servicii medicale 
de calitate, corespunzătoare 
necesităţilor populaţiei prin 
finalizarea obiectivelor de investiţii 
începute în anii anteriori. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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182 Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

 Modernizare Spital Municipal 
Lupeni, mun. Lupeni, jud. 
Hunedoara  

- 1.000.000 lei 
 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 
50, art. 01. 
 
Autor: dl. Cornel Cristian 
Resmeriţă – deputat PSD+PC 

Pentru asigurarea unei infrastructuri 
capabile sa ofere servicii medicale 
de calitate, corespunzătoare 
necesităţilor populaţiei prin 
finalizarea obiectivelor de investiţii 
începute în anii anteriori. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

183 Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

 Modernizare Unitate Medico-
Socială Uricani, oraş Uricani, 
jud. Hunedoara  

- 1.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 

Pentru asigurarea unei infrastructuri 
capabile sa ofere servicii medicale 
de calitate, corespunzătoare 
necesităţilor populaţiei prin 
finalizarea obiectivelor de investiţii 
începute în anii anteriori. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
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50, art. 01. 
 
Autor: dl. Cornel Cristian 
Resmeriţă – deputat PSD+PC 

prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

184 Anexa nr.3/26  -  Bugetul global 
aprobat pentru Ministerul Sănătăţii  
 
 

Dotarea cu aparatură medicală a 
Spitalului Orăşenesc „Dr. T.C. 
Sperechez” Zărneşti. 
 
Suma necesară: 2.000 mii lei 
 
Sursa:  Bugetul global aprobat pentru  
Ministerul Sănătăţii  
 
(Titus CORLĂŢEAN, PSD-PC) 
 
 

Aparatura medicală a spitalului 
menţionat este învechita, uzata fizic 
şi moral. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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185 Anexa 3/26/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe, cu suma de 23,1 mii lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 

Senator:Elena Mitrea 
 
 

Fondurile sunt destinate continuării 
lucrărilor de modernizare la 
dispensarul medical uman din 
comuna Damieneşti, judeţul Bacău 
 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Reparaţiile capitale se includ în 
cadrul programelor de investiţii 
publice ale ordonatorilor 
principali de credite în sumă 
globală în cadrul poziţiei C – 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria e – „alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

186 Anexa 3/26/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe, cu suma de 23,1 mii lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Fondurile sunt destinate continuării 
lucrărilor de modernizare la 
dispensarul medical uman din 
comuna Damieneşti, judeţul Bacău 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
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Guvernului 
 
 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 

Senator:Elena Mitrea 
 
 

prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Reparaţiile capitale se includ în 
cadrul programelor de investiţii 
publice ale ordonatorilor 
principali de credite în sumă 
globală în cadrul poziţiei C – 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria e – „alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

187 Anexa 3/26/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe, cu suma de 545.000 lei, pentru 
reabilitarea sistemului de încălzire a 
Spitalului Municipal de Urgenta 
Moinesti, judeţul Bacău. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 

Fondurile sunt destinate înlocuirii 
sistemelor clasice de incalzire cu 
sisteme care utilizeaza energia 
solara – panouri solare termice 
pentru producerea de apa calda 
menajera la Spitalul Municipal de 
Urgenta Moinesti, judeţul Bacău. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Reparaţiile capitale se includ în 
cadrul programelor de investiţii 
publice ale ordonatorilor 
principali de credite în sumă 
globală în cadrul poziţiei C – 
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Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria e – „alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

188 Anexa 3/26/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 175.000 
lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de demolare brutărie sătească şi 
construirea uni centru de sănătate 
comunitară în localitatea Vultureni, 
judeţul Buzău. 
 
. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

189 Anexa 3/26/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de modernizare Ambulatoriu 
Integrat al Spitalului Municipal de 
Urgenţă Moineşti, localitatea 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
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fixe. Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe, cu suma de 148.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  
Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 

Moineşti, judeţul Buzău. 
 
 

se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Reparaţiile capitale se includ în 
cadrul programelor de investiţii 
publice ale ordonatorilor 
principali de credite în sumă 
globală în cadrul poziţiei C – 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria e – „alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

190 Anexa 3/26/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe, cu suma de 50.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputaţi PSD+PC  

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de modernizare şi extindere 
compartimentului primire urgenţe 
Moineşti, localitatea Moineşti, 
judeţul Buzău. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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Viorel Hrebenciuc, Petru Gabriel 
Vlase, Iulian Iancu, Gheorghe 
Antochi 
Senatori PSD+PC 
Radu Cătălin Mardare, Elena Mitrea 
 

- Reparaţiile capitale se includ în 
cadrul programelor de investiţii 
publice ale ordonatorilor 
principali de credite în sumă 
globală în cadrul poziţiei C – 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria e – „alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

191 Ministerul Sănătăţii, Anexa 
3/26/02, capitolul 6601, titlul 51, 
articolul 02, alineat 11- Transferuri 
pentru reparaţii capitale la spitale 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Sănătăţii cu suma 
de 450 mii lei pentru reabilitarea 
unitatii medicale din localitatea 
Ciuperceni, judeţul Teleorman. 
 
 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor 
Deputat PSD 
 
Nicolae BĂNICIOIU 
 
Circumscripţia electorală nr. 36  
TELEORMAN 
Colegiul uninominal nr.2 
 

Actuala construcţie prezintă un 
grad avansat de degradare şi din 
acest motiv nu mai are autorizaţie 
sanitară de funcţionare. Necesită 
reparaţii capitale si igienizare. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Reabilitările se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C – „Alte cheltuieli de 
investiţii”, categoria e – „alte 
cheltuieli asimilate investiţiilor”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
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către ordonatorul principal de 
credite. 

192 Legea bugetului de stat pe anul 
2010 
Anexa nr.3/26 
DOCUMENT DE POLITICI 
PUBLICE SECTORIALE, 
STRATEGIE SI 
COORDONAREA 
POLITICILOR 
STRUCTURALE 
pentru anul 2010 si perspectiva 
2011-2013 
TITULAR: MINISTERUL 
SANATATII 

 Punerea in aplicare, neintarziat, a 
sistemului de contributii de tip ‘claw-
back’, aplicat producatorilor de 
medicamente. 

Cresterea substantiala a bugetului 
MS, cu circa 550 milioane lei 
anual. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în 
bugetul Ministerului Sănătăţii 
pentru anul 2010  sunt pevăzute 
sume a fi incasate din aceste 
contirbuţii şi nu este necesară 
modificarea documentului de 
politici publice sectoriale. 

193 Legea bugetului de stat pe anul 
2010 
Anexa nr.3/26 
DOCUMENT DE POLITICI 
PUBLICE SECTORIALE, 
STRATEGIE SI 
COORDONAREA 
POLITICILOR 
STRUCTURALE 
pentru anul 2010 si perspectiva 
2011-2013 
TITULAR: MINISTERUL 
SANATATII 

Mentionarea in mod explicit si 
alocarea efectiva  a cel putin 4% din 
PIB sistemului public de sanatate, 
prin majorarea cifrei actuale de 2,8% 
din PIB. 

Aducerea sumelor alocate sanatatii 
la un nivel de minima decenta in 
raport cu celelalte tari europene, 
avand in vedere ca media UE este 
de peste 8% iar cea mai mica 
pondere alocata de o alta tara din 
UE este de 5,5%. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt:nu se 
specifică ordonatorii principali 
de credite ale căror bugete ar 
trebui diminuate, iar repartizarea 
cheltuielilor s-a făcut potrivit 
propunerii ordonatorilor 
principali de credite, 
fundamentate potrivit  
priorităţilor stabilite de aceştia 
pe anul 2010; 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

194 Legea bugetului de stat pe anul Instituirea unor mecanisme Urmare a modificarii in tr. IV 2009 Se propune respingerea 
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2010 
Anexa nr.3/26 
DOCUMENT DE POLITICI 
PUBLICE SECTORIALE, 
STRATEGIE SI 
COORDONAREA 
POLITICILOR 
STRUCTURALE 
pentru anul 2010 si perspectiva 
2011-2013 
TITULAR: MINISTERUL 
SANATATII 

suplimentare de colectare a 
fondurilor din taxa de viciu sau altele 
asimilate, in vederea compensarii 
cheltuielilor suplimentare cu 
medicamentele subventionate, 
urmare a modificarii Ordinului 75, 
privind pretul medicamentelor. 

a Ordinului 75 privind calculul 
preturilor medicamentelor, s-a 
generat o crestere globala a 
preturilor la medicamente de peste 
25%, ceea ce a condus la o presiune 
mai mare asupra fondurilor 
destinate compensarii 
medicamentelor din resursele 
bugetului.  

amendamentului întrucât  
documentul de politici publice 
sectoriale, strategie şi 
coordonare a politicilor 
structurale este elaborat de 
fiecare ordonator principal de 
credite. 

195 Legea bugetului de stat pe anul 
2010,  Anexa nr.3/26 
SINTEZA 
fondurilor alocate pe surse si pe 
titluri de cheltuieli 
pe anii 2008 - 2013 

Reducerea cheltuielilor curente cu 
circa 30 milioane lei, prin reducerea 
cheltuielilor cu bunuri si servicii  la 
nivelul anului 2008, adica 
aproximativ 285 milioane lei. 

Reducerea cheltuielilor secundare 
cu circa 30 milioane lei si crearea 
posibilitatii obtinerii unor fonduri 
suplimentare, spre a fi alocate unor 
directii prioritare de investitii . 

Se propune respingerea întrucât: 
fondurile alocate Ministerului 
Sănătăţii au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu, ordonatorul principal 
de credite fiind ce care stabileşte 
priorităţi în finanţare. 
 

196 Legea bugetului de stat pe anul 
2010,  Anexa nr.3/26 
BUGETUL 
pe capitole, subcapitole, 
paragrafe, titluri de cheltuieli, 
articole si alineate , dupa caz 
pe anii 2008 - 2010 
(sumele alocate pentru activitati 
finantate integral din venituri 
proprii) 
 

Majorarea sumelor obtinute din 
accizarea alcoolului si bauturilor 
alcoolice cu circa 500 milioane lei, 
pana la nivelul sumelor incasate in 
2009. 

Cresterea veniturilor sistemului de 
sanatate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt 
cuantumul accizelor din alcool si 
bauturi alcoolice este stabilit ca 
o suma fixa si ca atare nu poate 
fi majorată. Pentru anul 2010 
estimarea veniturilor obţinute 
din accizarea alcoolului şi 
băuturilor alcoolice s-a realizat 
pe baza evoluţiei încasării 
acestora în anul 2009. 

197 Legea bugetului de stat pe anul Majorarea cu circa 50% fondurilor Pentru darea in functiune a Se propune respingerea 
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2010,  Anexa nr.3/26 
 

alocate la nivelul anului 2010 pentru 
refunctionalizarea Spitalului Clinic 
de Urgenta cu 300 de paturi Iasi, 
pentru amenajarea Institutului 
Regional de Oncologie 300 paturi 
Iasi.  

Spitalului la finele lui 2011, este 
necesara finalizarea lucrarilor cu 
cel putin 6 luni inainte. In acest 
sens, sumele alocate trebuie 
proportionate astfel incat sa 
satisfaca acest deziderat. 

întrucât:Contravine prevederilor 
art. 138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
Totodată, ordonatorul principal 
de credite îşi stabileşte 
priorităţile în finanţare 

 
198 Legea bugetului de stat pe anul 

2010,  Anexa nr.3/26 
 

Reevaluarea sumelor alocate in anul 
2010 OBIECTIVULUI DE 
INVESTITII 
SPITAL JUDETEAN DE 
URGENTA PIATRA NEAMT. 
Suma actuala de 5.000 lei este 
absolute inutila. 

Luarea unei decizii privind 
investitia SPITAL JUDETEAN DE 
URGENTA PIATRA NEAMT. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

199 Legea bugetului de stat pe anul 
2010,  Anexa nr.3/26 
 

Reevaluarea sumelor alocate in anul 
2010 OBIECTIVULUI DE 
INVESTITII 
SPITAL JUDETEAN DE 
URGENTA PLOIESTI. Suma 
actuala de 5.000 lei este absolut 
inutila. 

Luarea unei decizii privind 
investitia SPITAL JUDETEAN DE 
URGENTA PLOIESTI. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

200 Legea bugetului de stat pe anul 
2010,  Anexa nr.3/26 
 

Reevaluarea sumelor alocate in anul 
2010 OBIECTIVULUI DE 
INVESTITII 
SPITAL JUDETEAN DE 
URGENTA BISTRITA. Suma 
actuala de 5.000 lei este absolut 
inutila. 

Luarea unei decizii privind 
investitia SPITAL JUDETEAN DE 
URGENTA BISTRITA. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

201 Legea bugetului de stat pe anul 
2010,  Anexa nr.3/26 

Reevaluarea sumelor alocate in anul 
2010 OBIECTIVULUI DE 

Luarea unei decizii privind 
investitia SPITAL JUDETEAN DE 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
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 INVESTITII 
SPITAL JUDETEAN DE 
URGENTA ARAD. Suma actuala de 
5.000 lei este absolut inutila. 

URGENTA ARAD. 138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

202 Legea bugetului de stat pe anul 
2010,  Anexa nr.3/26 
 

Reevaluarea sumelor alocate in anul 
2010 OBIECTIVULUI DE 
INVESTITII 
SPITAL JUDETEAN DE 
URGENTA BRAILA.Nealocarea 
nicunei sume pentru anul 2010 pune 
in discutie realizarea acestui obiectiv 
de investitii. 

Luarea unei decizii privind 
investitia SPITAL JUDETEAN DE 
URGENTA BRAILA. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

203 Legea bugetului de stat pe anul 
2010,  Anexa nr.3/26 
 

Introducerea in lista de investitii a 
Spitalului Judetean de Urgenta 
Craiova. 

Studiul de fezabilitate a fost realizat 
si locatia identificata. Se poate 
declansa procedura de licitatie. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

204 Legea bugetului de stat pe anul 
2010,  Anexa nr.3/26 
 

Introducerea in lista de investitii a 
Spitalului Judetean de Urgenta Iasi. 

Studiul de fezabilitate a fost realizat 
si locatia identificata. Se poate 
declansa procedura de licitatie. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
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României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

205 Legea bugetului de stat pe anul 
2010,  Anexa nr.3/26 
 

Introducerea in lista de investitii a 
Spitalului Judetean de Urgenta 
Pitesti. 

Studiul de fezabilitate a fost realizat 
si locatia identificata. Se poate 
declansa procedura de licitatie. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

206 Legea bugetului de stat pe anul 
2010,  Anexa nr.3/26 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 

Se solicită aprobarea 
amendamentului având în vedere 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
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 450.000 lei pentru amenajare parc 
interior pentru recuperarea 
bolnavilor şi saloane de aşteptare şi 
primire la triajul de urgenţe. Spitalul 
Municipal Târgovişte judeţul 
Dâmboviţa 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 

lipsa unui sitem modern de 
recuperare şi de aşteptare la secţia 
urgenţe. 

dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

207 Legea bugetului de stat pe anul 
2010,  Anexa nr.3/26 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii la Cap. 50.01 
Titlul 70 Cheltuieli de capital 
Articolul 03 Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe cu suma de 
548.000 lei pentru dispensar comuna 
Rădeni. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 

În construcţie. Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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şi completările ulterioare. 
208 Legea bugetului de stat pe anul 

2010,  Anexa nr.3/26 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii la Cap. 50.01 
Titlul 70 Cheltuieli de capital 
Articolul 03 Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe cu suma de 
300.000 lei pentru dispensar uman 
comuna Ghindăoani, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 

În construcţie. Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Reparaţiile capitale se includ în 
cadrul programelor de investiţii 
publice ale ordonatorilor 
principali de credite în sumă 
globală în cadrul poziţiei C – 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria e – „alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

209 Legea bugetului de stat pe anul 
2010,  Anexa nr.3/26 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii la anexa 
3/2602, titlul 51 „Transferuri între 
unităţi ale administratiei publice”, 
alin 38 „Tansferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru 
finanţarea unităţilor de asistenţa 

Se solicita admiterea 
amendamentul, avand in vedere ca 
in jur de 1000 de locuitori ai satelor 
Lacu lui Baban, Poenile si Groapa 
Tufei, dintre care multi sunt 
varstnici, sunt nevoiti sa parcurga 
intre 6 si 9 km pana la cel mai 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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medico-sociale” cu suma de 70.000 
lei. pentru construirea unui 
dispensar uman in satul Lacu lui 
Baban ,comuna Gura Calitei , 
judetul Vrancea 

apropiat cabinet medical  
 

 

210 Legea bugetului de stat pe anul 
2010,  Anexa nr.3/26 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii la anexa 
3/2602, titlul 51 „Transferuri între 
unităţi ale administratiei publice”, 
alin 38 „Tansferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru 
finanţarea unităţilor de asistenţa 
medico-sociale” cu suma de 
350.000 lei. pentru construirea unui 
dispensar uman, comuna Jitia, 
judetul Vrancea 

Exista un proiect al primariei Jitia 
pentru transformarea fostului 
internat scolar din comuna pentru 
acest dispensar. 
Actualul dispensar functioneaza in 
conditii improprii intr-o casa aflata 
in revendicare 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

211 Legea bugetului de stat pe anul 
2010,  Anexa nr.3/26 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii la anexa 
3/26/02, titlul 51 „Transferuri între 
unităţi ale administratiei publice”, 
alin 17 „Tansferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru 
finanţarea investiţiilor la spitale” cu 
suma de 100 mii lei. pentru 
reabilitarea Spitalului Rupea, Jud. 
Braşov prin executarea de 
reparaţii precum şi dotarea cu 
echipamente şi aparatură medicală
în vederea îmbunătăţirii activităţii 
actului medical 
Sursa de finantare: Fond de rezerva 
bugetară la dispozitia Guvernului 

Lucrari de constructie Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

212 Legea bugetului de stat pe anul Se suplimentează bugetul Lucrari de constructie si Se propune respingerea întrucât: 
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2010,  Anexa nr.3/26 
 

Ministerului Sănătăţii la anexa 
3/26/02, titlul 51 „Transferuri între 
unităţi ale administratiei publice”, 
alin 17 „Tansferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru 
finanţarea investiţiilor la spitale” cu 
suma de 100 mii lei. pentru 
reabilitarea Spitalului Victoria, 
Jud. Braşov prin executarea de 
reparaţii precum şi dotarea cu 
echipamente şi aparatură medicală
în vederea îmbunătăţirii activităţii 
actului medical 
Sursa de finantare: Fond de rezerva 
bugetară la dispozitia Guvernului 

achizitionare aparatura - Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

213 Legea bugetului de stat pe anul 
2010,  Anexa nr.3/26 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii la anexa 
3/26/02, titlul 51 „Transferuri între 
unităţi ale administratiei publice”, 
alin 17 „Tansferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru 
finanţarea investiţiilor la spitale” cu 
suma de 100 mii lei. pentru 
reabilitarea Spitalului Codlea, Jud.
Braşov prin executarea de 
reparaţii precum şi dotarea cu 
echipamente şi aparatură medicală
în vederea îmbunătăţirii activităţii 
actului medical 
Sursa de finantare: Fond de rezerva 
bugetară la dispozitia Guvernului 

Lucrari de constructie si 
achizitionare aparatura 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

214 Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 4.000 
mii lei, reprezentând reabilitarea şi 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
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modernizarea următoarelor spitale  
din Palazu Mare - municipiul 
Constanţa 
 
1.Reabilitarea şi modernizarea 
Spitalului de Psihiatrie – Palazu 
Mare -  municipiul Constanţa, 
judeţul Constanţa. – 2.000 mii lei; 
 
2.Reabilitarea şi modernizarea 
Spitalului T.B.C. – Palazu Mare -  
municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa. – 2.000 mii lei; 

 
Sursa de finanţare: din suma 
prevăzută în bugetul  Ministerului 
Sănătăţii 
 
Autori: Deputat Antonella  
Marinescu PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD - PC 

finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Cheltuielile pentru reabilitări şi 
modernizări se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii, fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C - 
„Alte cheltuieli de investiţii”,  
categoria de investiţii „e) alte 
cheltuieli asimilate investiţiilor”,  
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

 
 
 
 
 
 



 
                     ANEXA NR.2  

          
                            ORDONATOR 3/27 

 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

1.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea cap 
Transferuri din bugetul de stat catre 
bugetele locale din Fondul National 
de dezvoltare pentru obiectivul 
1. Continuarea lucrarilor la Muzeul 
de arta (palatul Baroc din Timisoara) 
cu suma de 4.000.000 lei 
 
Autori : Maria Eugenia Barna, 
deputat PSD+PC 

Lucrarea este inceputa de multi 
ani,lipsa fondurilor facand sa se 
deterioreze structura cladirii cu 
destinatie de muzeu. Este o cladire 
de referinta pentru arhitectura 
Timisoarei 

Se propunerea respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finantare propusa nu poate fi 
avuta in vedere. Astfel, potrivit 
legii Fondul National de 
Dezvoltare se repartizeaza, la 
propunerea unor ordonatori 
principali de credite ai bugetului 
de stat si ai bugetelor locale pe 
baza de hotarari ale Guvernului 
si este destinat finantarii 
proiectelor de investitii in 
infrastructura si  a altor proiecte 
prioritare, finantarii necesitatilor 
provocate de retrocedarea / 
restituirea activelor imobiliare si 
suplimentarii fondurilor necesare 
derularii unor programe/proiecte 
care beneficiaza de finantare din 
fonduri europene. 
 

2.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea capiolului  
Transferuri din bugetul de stat catre 
bugetele locale din Fondul National 
de dezvoltare pentru obiectivul 
1. Continuarea lucrarilor la Muzeul 
Banatului Timisoara  cu suma de 

Este un obiectiv de mare 
importanta pentru regiunea Banat, 
respectiv palatul Hunianzilor 

Se propunerea respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finantare propusa nu poate fi 
avuta in vedere. Astfel, potrivit 
legii Fondul National de 
Dezvoltare se repartizeaza, la 
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2.000000 lei parte de cofinantare din 
partea Consiliului Judetean Timis  
 
Sursa de finanţare: Fondul National 
de Dezvoltare 
 
Autori : Maria Eugenia Barna, 
deputat PSD+PC 

propunerea unor ordonatori 
principali de credite ai bugetului 
de stat si ai bugetelor locale pe 
baza de hotarari ale Guvernului 
si este destinat finantarii 
proiectelor de investitii in 
infrastructura si  a altor proiecte 
prioritare, finantarii necesitatilor 
provocate de retrocedarea / 
restituirea activelor imobiliare si 
suplimentarii fondurilor necesare 
derularii unor programe/proiecte 
care beneficiaza de finantare din 
fonduri europene. 
 

3.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea capiolului  
Transferuri din bugetul de stat catre 
bugetele locale din Fondul National 
de dezvoltare pentru obiectivul 
1. Includerea Timisoarei in 
programul national de reabilitare  a 
cladirilor istorice.  
 
Sursa de finanţare: Fondul National 
de Dezvoltare 
 
Autori : Maria Eugenia Barna, 
deputat PSD+PC 

Timisoara dispune de cel mai mare 
numar de cladiri istorice  14.000 
dar nu a beneficiat de resurse de la 
bugetul de stat pentru reabiliatrea 
acestora, cu toat ca este al doilea 
mare contribuitor la bugetul statului

Se propunerea respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finantare propusa nu poate fi 
avuta in vedere. Astfel, potrivit 
legii Fondul National de 
Dezvoltare se repartizeaza, la 
propunerea unor ordonatori 
principali de credite ai bugetului 
de stat si ai bugetelor locale pe 
baza de hotarari ale Guvernului 
si este destinat finantarii 
proiectelor de investitii in 
infrastructura si  a altor proiecte 
prioritare, finantarii necesitatilor 
provocate de retrocedarea / 
restituirea activelor imobiliare si 
suplimentarii fondurilor necesare 
derularii unor programe/proiecte 
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care beneficiaza de finantare din 
fonduri europene. 
 

4.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

si Patrimoniului National la 
Capitolul 6701 “Cultură, recreere si 
religie”, grupa 71, aliniatul 01, 
Constructii, cu suma de 300 mii lei 
pentru  lucrări de construcţie la 
biserica din satul Ocolna, comuna 
Amarăştii de Jos, judeţul Dolj.  
 
Sursa de finanţare: Anexa nr.3/44- 
Institutul Cultural Român, capitolul 
5010- Cheltuieli curente, grupa 10- 
cheltuieli de personal 
 
Autori : senator Mircea Geoană, 
deputat Ion Călin PSD 

Se solicita admiterea 
amendamentului in vederea 
finalizarii lacaşului de cult: turnarea 
centurii superioare, construirea 
acoperisului, tencuieli interioare si 
exterioare, pictura, mobilier din 
lemn. Investitia este inceputa si 
acest lacas sfant reprezinta singurul  
loc de rugaciune a peste 400 de 
familii.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât de la 
titlul “Active nefinanciare”, 
alineatul “Constructii” pot fi 
finantate numai cheltuielile de 
capital ale instituţiilor din 
subordinea ministerului, iar 
biserica nu este subordonata 
ministerului.  
Mentionam ca, potrivit legii,  
sustinerea lacasurilor de cult se 
face prin intermediul bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, respectiv 
bugetul Institutului Cultural 
Roman, acesta a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia. 

5.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
150 mii lei la cap.bugetar 67.01 
“Sustinerea cultelor pentru 
constructia si reabilitarea de lacasuri 
de cult, precum si pentru realizarea 
de actiuni sociale, educationale si 
caritabile”, pentru realizarea picturii 

Finalizarea constructiei lacasului de 
cult 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
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murale in Biserica „Sfintii Mihail si 
Gavril” din comuna Milcovul 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: deputat PSD Tilvar Angel şi 
Grup Parlamentar PSD + PC 
 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

6.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
200 mii lei la cap.bugetar 67.01 
“Sustinerea cultelor pentru 
constructia si reabilitarea de lacasuri 
de cult, precum si pentru realizarea 
de actiuni sociale, educationale si 
caritabile”, pentru continuarea 
lucrarilor de  constructie la Biserica 
„Sfintii Imparati Constantin si 
Elena” din comuna Milcovul 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: deputat PSD Tilvar Angel şi 
Grup Parlamentar PSD + PC 
 

Continuarea lucrarilor la Biserica 
„Sfintii Imparati Constantin si 
Elena”    
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

7.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 

Continuarea lucrarilor la 
reabilitarea Bisericii „Sfintii Mihail 
si Gavril”, lacasul fiind momentan 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 5 -

100 mii lei la cap.bugetar 67.01 
“Sustinerea cultelor pentru 
constructia si reabilitarea de lacasuri 
de cult, precum si pentru realizarea 
de actiuni sociale, educationale si 
caritabile”, pentru reabilitarea 
Bisericii „Sfintii Mihail si Gavril” 
din satul Mihalceni, comuna Ciorasti 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: deputat PSD Tilvar Angel şi 
Grup Parlamentar PSD + PC 
 

decopertat   
 

cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

8.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
880,749 mii lei la cap.bugetar 67.01 
“Sustinerea cultelor pentru 
constructia si reabilitarea de lacasuri 
de cult, precum si pentru realizarea 
de actiuni sociale, educationale si 
caritabile”, pentru modernizarea 
caminului cultural din comuna 
Gologanu 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: deputat PSD Tilvar Angel şi 

Modernizarea instituţiilor de 
cultură va duce la creşterea 
gradului de acces şi participare la 
viata culturala în cadrul 
comunităţilor locale. 
Pentru acest proiect exista intocmit 
atat studiu de fezabilitate cat si 
proiectul tehnic. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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Grup Parlamentar PSD + PC 
 

9.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
10.000 mii lei la cap.bugetar 67.01 
“Sustinerea cultelor pentru 
constructia si reabilitarea de lacasuri 
de cult, precum si pentru realizarea 
de actiuni sociale, educationale si 
caritabile”, pentru reabilitarea 
Caminului Cultural 
“Prof.N.Ciorascu” din comuna 
Gugesti 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: deputat PSD Tilvar Angel şi 
Grup Parlamentar PSD + PC 
 

Modernizarea instituţiilor de 
cultură va duce la creşterea 
gradului de acces şi participare la 
viata culturala în cadrul 
comunităţilor locale. 
Pentru acest proiect exista intocmit 
atat studiu de fezabilitate cat si 
proiectul tehnic. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii si 
Patrimoniului Cultural, pentru 
finantarea Caminului Cultural 
“Prof.N.Ciorascu” din comuna 
Gugesti, mentionam ca, aceasta 
nu se mai poate realiza in anul 
2010 intrucat potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

10.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune alocarea sumei de 
1.229.000,54 lei pentru  reabilitare-
consolidare, modernizare, extindere 
şi dotare Cămin Cultural comuna 
Baia de Fier,  judeţul Gorj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Surupăceanu 
Mugurel PSD +grup parlamentar 
PSD-PC 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

11.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Construcţie cămin cultural, comuna 
Drăguşeni, jud. Suceava  300 mii lei 

Pentru buna funcţionare a 
administraţiei publice comunale şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
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Sursa : Redistribuire din Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Initiatori : Stan Ioan, deputat, 
Alianţa politică PSD+ PC 
 

soluţionarea cererii cetăţenilor 
 
 

prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
De asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul la care se 
propune suplimentarea. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

12.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional după cum 
urmează: 
1. Alocarei sumei de 75.000 lei 
pentru reabilitarea Căminului 
Cultural din satul Stremt, comuna 
Stremt, judeţul Alba 

Aceaste sume sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie, întrerupte datorită 
lipsei resurselor financiare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
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2. Alocarei sumei de 85.000 lei 
pentru reabilitarea Căminului 
Cultural din satul Geoagiu de Sus, 
comuna Stremt, judeţul Alba 
 
 
3. Alocarei sumei de 30.000 lei 
pentru reabilitarea Căminului 
Cultural din satul Mihalt, comuna 
Mihalt, judeţul Alba 
 
4. Alocarei sumei de 30.000 lei 
pentru reabilitarea Căminului 
Cultural din satul Cistei, comuna 
Mihalt, judeţul Alba 
 

V. Alocarei sumei de 
30.000 lei pentru 
reabilitarea 
Căminului Cultural 
din satul Obreja, 
comuna Mihalt, 
judeţul Alba 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: deputat PSD Radu Eugeniu 
Coclici şi Grup Parlamentar PSD + 
PC 

prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
De asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul la care se 
propune suplimentarea. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

13.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii si Se propune suplimentarea bugetului Valoarea totala a investitiei este de Se propune respingerea 
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Patrimoniului National Ministerului  Culturii si 
Patrimoniului National la Capitolul 
6701 “Cultură, recreere si religie” cu 
suma de  5.000 mii lei pentru  
continuarea obiectivului de investiţii 
Catedrala Sf. Cuvioasa Parascheva 
Focşani. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara la dispoziţia Guvernului 
 
 
Autori : Deputat Cristian Sorin 
Dumitrescu, Senator Miron Tudor 
Mitrea, Deputat Angel Tîlvăr 
Deputat Nicolae Ciprian Nica + Grup 
Parlamentar  PSD – PC 
 
 
 

cca. 10.000 mii lei, iar pana la 
finele anului 2009 s-au executat 
lucrari in suma de 4.000 mii lei. In 
judetul Vrancea nu exista un lacas 
de cult cu statut de catedrala in 
scopul infiintarii Episcopiei 
Vrancei.    
 

amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

14.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune alocarea sumei de 
2.400.000 lei, capitolul 6701- 
Cultura, Recreere şi Religie, pentru 
reabilitarea clădirii viitorului Muzeu 
Municipal Iaşi 
 
Sursa de finantare: Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 8001- Acţiuni 
generale economice, comerciale  şi 
de muncă 
Autori : Deputat Tudor Ciuhodaru, 
Grup Parlamentar PSD + Grup 

Este necesara reabilitatea cladirii 
viitorului Muzeu Municipal Iasi 
care este prevazut sa functioneze 
intr-o cladire monument istoric. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul Ministerului Culturii 
si Patrimoniului National. 
În ceea ce priveste sursa de 
finnaţare, respectiv bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului acesta a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia şi ale 
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Parlamentar PSD-PC unităţilor subordonate. 
15.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii si 

Patrimoniului National 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional cu suma de 1500 mii lei, 
pentru obiectivul „Cămin Cultural” 
în comuna Crivăţ, judeţul Călăraşi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori : 
 -Deputat Boabeş Dumitru-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Niculescu-Mizil Oana- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Damian Ioan – Grup 
Alianţa PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD – PC 

Pentru asigurarea condiţiilor 
necesare desfăşurării activităţilor 
culturale într-o comună recent 
înfiinţată. 
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
De asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul la care se 
propune suplimentarea. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

16.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional cu suma de 500 mii lei, 
pentru obiectivul „Construcţie Cămin 
Cultural” în comuna Dragalina, 

 Pentru asigurarea condiţiilor 
necesare desfăşurării activităţilor 
culturale din comună. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
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judeţul Călăraşi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori : 
 -Deputat Boabeş Dumitru-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Niculescu-Mizil Oana- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  Damian Ioan – Grup 
Alianţa PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD – PC 

aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
De asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul la care se 
propune suplimentarea. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

17.  Anexa 3/27- 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Reabilitarea Cinematografului 
Retezatul, oraş Uricani, jud. 
Hunedoara  1.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap. 5001, grupa 50, art. 
01 

 
Autor: Comisiile  pentru  cultură, 
artă şi mijloace de informare în masă 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la 
promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unor 
astfel de obiective.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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ale Camerei deputatilor si a Senatului 
Cornel Cristian  Resmeriţă – deputat 
PSD+PC 

multe clădiri ale căminelor 
culturale şi lăcaşurilor de cult se 
află în patrimoniul naţional. 
  
 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

18.  Anexa 3/27- 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Reabilitarea Cinematografului 
Cultural, municipiul Lupeni, jud. 
Hunedoara  1.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap. 5001, grupa 50, art. 
01 
 
Autor: Comisiile  pentru  cultură, 
artă şi mijloace de informare în masă 
ale Camerei deputatilor si a 
Senatului. Cornel Cristian  Resmeriţă 
– deputat PSD+PC 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la 
promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale căminelor 
culturale şi lăcaşurilor de cult se 
află în patrimoniul naţional. 
  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unor 
astfel de obiective.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

19.  Anexa 3/27- 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Reabilitarea Clubul Pensionarilor, 
oraş Uricani, jud. Hunedoara  1.000 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap. 5001, grupa 50, art. 
01 
 
Autor: Comisiile  pentru  cultură, 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la 
promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unor 
astfel de obiective.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
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artă şi mijloace de informare în masă 
ale Camerei deputatilor si a 
Senatului. Cornel Cristian  Resmeriţă 
– deputat PSD+PC 

avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale căminelor 
culturale şi lăcaşurilor de cult se 
află în patrimoniul naţional. 
  
 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

20.  Anexa 3/27- 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Reabilitare Palatul Muncitoresc 
Lupeni, mun. Lupeni, jud. 
Hunedoara 
5.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap. 5001, grupa 50, art. 
01 
 
Autor: Comisiile  pentru  cultură, 
artă şi mijloace de informare în masă 
ale Camerei deputatilor si a Senatului 
Cornel Cristian  Resmeriţă – deputat 
PSD+PC 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la 
promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale căminelor 
culturale şi lăcaşurilor de cult se 
află în patrimoniul naţional. 
  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unor 
astfel de obiective.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

21.  Anexa 3/27- 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Reabilitare Clubul Sindicatelor 
Vulcan, mun. Vulcan, jud. 
Hunedoara 

VI. mii lei 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap. 5001, grupa 50, art. 
01 
 
Autor: Comisiile  pentru  cultură, 
artă şi mijloace de informare în masă 
ale Camerei deputatilor si a Senatului 
Cornel Cristian  Resmeriţă – deputat 
PSD+PC 

acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la 
promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale căminelor 
culturale şi lăcaşurilor de cult se 
află în patrimoniul naţional. 
  
 

Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unor 
astfel de obiective.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

22.  Anexa 3/27- 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Reabilitare Clubul Sindicatelor 
Lupeni, mun. Lupeni, jud. 
Hunedoara 

VII. mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap. 5001, grupa 50, art. 
01 
 
Autor: Comisiile  pentru  cultură, 
artă şi mijloace de informare în masă 
ale Camerei deputatilor si a Senatului 
Cornel Cristian  Resmeriţă – deputat 
PSD+PC 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la 
promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale căminelor 
culturale şi lăcaşurilor de cult se 
află în patrimoniul naţional. 
  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unor 
astfel de obiective.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

23.  Anexa nr. 3/27 – Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Continuare investiţiilor Cămin 
Cultural Vetel, com. Veţel, jud. 
Hunedoara -   200 mii lei 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi modernizării 
instituţiilor de cultură va duce la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
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Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului,Cap.5001,grupa 
50,art.01 
 
Autor: Deputat Laurenţiu Nistor – 
Alianţa PSD+PC 

creşterea gradului de acces şi 
participare la cultură, la stimularea 
vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la promovarea, 
protejarea şi punerea în valoare a 
patrimoniului cultural şi material al 
comunităţilor locale, avându-se în 
vedere faptul că foarte multe clădiri 
ale căminelor culturale şi lăcaşurilor 
de cult se afla în patrimoniul 
naţional. 
 

privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
De asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul la care se 
propune suplimentarea. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

24.  Anexa nr.3/27 – Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Continuare    investiţiilor    Cămin    
Cultural,    sat Glodghileşti, com. 
Burjuc, jud. Hunedoara -   200 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului,Cap.5001,grupa 50,art.01

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi modernizării 
instituţiilor de cultură va duce la 
creşterea gradului de acces şi 
participare la cultură, la stimularea 
vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la promovarea, 
protejarea şi punerea în valoare a 
patrimoniului cultural şi material al 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
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Autor: Deputat Laurenţiu Nistor – 
Alianţa PSD+PC 

comunităţilor locale, avându-se în 
vedere faptul că foarte multe clădiri 
ale căminelor culturale şi lăcaşurilor 
de cult se afla în patrimoniul 
naţional.  
 

lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
De asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul la care se 
propune suplimentarea. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

25.  Anexa nr.3/27 –Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Continuarea investiţiilor Camin 
Cultural, com Băita, jud Hunedoara – 
200 mii lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi modernizării 
instituţiilor de cultură va duce la 
creşterea gradului de acces şi 
participare la cultură, la stimularea 
vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la promovarea, 
protejarea şi punerea în valoare a 
patrimoniului cultural şi material al 
comunităţilor locale, avându-se în 
vedere faptul că foarte multe clădiri 
ale căminelor culturale şi lăcaşurilor 
de cult se afla în patrimoniul 
naţional. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
De asemenea, nu este prevazut 
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capitolul si titlul la care se 
propune suplimentarea. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

26.  Anexa nr.3/27 –Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Reabilitare Cinematograful 
Retezatul, oraş Uricani, jud. 
Hunedoara -    1.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, art. 
01 
 
Autor:   dl.  Cornel  Cristian 
Resmerită -  deputat PSD+PC 

Asigurarea    acestor    sume    
necesare finalizării,  reabilitării  şi  
modernizării instituţiilor de cultură   
va  duce la creşterea     gradului     
de     acces     şi participare   la  
cultură,   la   stimularea vieţii 
culturale în cadrul comunităţilor 
locale, la    promovarea, protejarea 
şi punerea   în   valoare   a   
patrimoniului cultural   şi   material   
al   comunităţilor locale, avându-se 
în vedere faptul că foarte   multe   
clădiri   ale   căminelor culturale şi 
lăcaşurilor de cult se afla în 
patrimoniul naţional. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unor 
astfel de obiective.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

27.  Anexa nr.3/27 – Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Reabilitare   Cinematograful   
Cultural,   municipiul Lupeni, jud. 
Hunedoara -    1.000 mii lei 
 

Asigurarea    acestor    sume    
necesare finalizării,  reabilitării  şi  
modernizării instituţiilor   de   
cultură   va   duce   la creşterea     

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
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Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01 
 
Autor:   dl.   Cornel  Cristian  
Resmerită -  deputat PSD+PC 

gradului     de     acces     şi 
participare   la   cultură,   la   
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale,  la    
promovarea, protejarea şi punerea   
în   valoare   a   patrimoniului 
cultural   şi   material   al   
comunităţilor locale, avându-se în 
vedere faptul că foarte   multe   
clădiri   ale   căminelor culturale    
se    afla    în    patrimoniul 
naţional. 
 

Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unor 
astfel de obiective.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

28.  Anexa nr.3/27 – Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Reabilitare Clubul Pensionarilor, 
oraş Uricani, jud. Hunedoara 

- 1.000 mii lei 
 

Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01 
 
Autor:   dl.   Comei  Cristian  
Resmerită -  deputat PSD+PC 

Asigurarea    acestor    sume    
necesare finalizării,  reabilitării  şi  
modernizării instituţiilor   de   
cultură   va   duce   la creşterea     
gradului     de     acces     şi 
participare   la   cultură,   la   
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale,  la    
promovarea, protejarea şi punerea   
în   valoare   a   patrimoniului 
cultural   şi   material   al   
comunităţilor locale, avându-se în 
vedere faptul că foarte   multe   
clădiri   ale   căminelor culturale    
se    afla    în    patrimoniul 
naţional. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unor 
astfel de obiective.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

29.  Anexa nr.3/27 – Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Reabilitare    Clubul    Sindicatelor   
Vulcan,    mun. Vulcan, jud. 
Hunedoara -    1.000 mii lei 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi modernizării 
instituţiilor de cultură va duce la 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 20 -

 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art.01. 
 
Autor:   dl.   Cornel   Cristian  
Resmerită -  deputat PSD+PC 

creşterea gradului de acces şi 
participare la cultură, la stimularea 
vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la promovarea, 
protejarea şi punerea în valoare a 
patrimoniului cultural   şi   material   
al   comunităţilor locale, avându-se 
în vedere faptul că foarte   multe   
clădiri    ale   căminelor culturale    
se    afla    în     patrimoniul 
naţional. 
 

finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unor 
astfel de obiective.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

30.  Anexa nr.3/27 – Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Reabilitare    Clubul    Sindicatelor   
Lupeni,    raun. Lupeni, jud. 
Hunedoara -    1.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01      
 
Autor:   dl.   Cornel  Cristian  
Resmerită -  deputat PSD+PC 

Asigurarea    acestor    sume    
necesare finalizării,  reabilitării  şi  
modernizării instituţiilor   de   
cultură   va   duce   la creşterea     
gradului     de     acces     şi 
participare   la   cultură,   la   
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la    
promovarea, protejarea şi punerea   
în   valoare   a   patrimoniului 
cultural   şi   material   al   
comunităţilor locale, avându-se în 
vedere faptul că foarte   multe   
clădiri   ale   căminelor culturale    
se    afla    în    patrimoniul naţional. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unor 
astfel de obiective.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

31.  Anexa nr.3/27 – Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 

Continuare  reabilitare  
Cinematograf Mun.  Brad, jud. 

Asigurarea    acestor    sume    
necesare finalizării, reabilitării  şi  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
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Naţional Hunedoara -    1.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
 
Autor: dl. Laurenţiu Nistor – deputat 
PSD+PC 

modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la    
promovarea, protejarea si punerea   
în   valoare   a   patrimoniului 
cultural   si   material   al   
comunităţilor locale, avându-se în 
vedere faptul că foarte multe clădiri 
ale lăcaşurilor de cult se află în 
patrimoniul naţional. 
 

există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unor 
astfel de obiective.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

32.  Anexa nr.3/27 – Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 
National 

Continuare investiţiilor Cămin 
Cultural, sat Băiţa, mun. Brad, jud. 
Hunedoara -   200 mii lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01 
 
Autor: Deputat Laurenţiu Nistor – 
Alianţa PSD+PC 

Asigurarea    acestor    sume    
necesare finalizării,  reabilitării  şi  
modernizării instituţiilor   de   
cultură   va   duce   la creşterea     
gradului     de     acces     şi 
participare   la   cultură,   la   
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la    
promovarea, protejarea şi punerea   
în   valoare   a   patrimoniului 
cultural   şi   material   al   
comunităţilor locale, avându-se în 
vedere faptul că foarte    multe   
clădiri    ale   căminelor culturale şi 
lăcaşurilor de cult se afla în 
patrimoniul naţional. 
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
De asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul la care se 
propune suplimentarea. 
În ceea ce priveşte sursa de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 22 -

finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

33.  Anexa nr.3/27 –Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 
National 

Continuare investiţiilor Biserica 
Ortodoxă Sfântul Nicolae şi Biserica 
Sfânta Varvara, mun. Brad, jud. 
Hunedoara 

VIII. 500.000 lei 
Sursa de finanţare Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
Laurenţiu Nistor – Alianţa PSD+PC 

Asigurarea    acestor    sume    
necesare finalizării,  reabilitării  şi  
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale,  la    
promovarea, protejarea si punerea   
în   valoare   a   patrimoniului 
cultural   si   material   al   
comunităţilor locale, avându-se în 
vedere faptul că foarte multe clădiri 
ale lăcaşurilor de cult se află în 
patrimoniul naţional. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

34.  Anexa nr.3/27 –Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Continuare   investiţiilor   Biserica   
Mesteacăn,   sat Mesteacăn, mun. 
Brad, jud. Hunedoara -   500.000 lei 
Sursa de finanţare Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01 
Autor:  Comisia pentru drepturile 

Asigurarea    acestor    sume    
necesare finalizării, reabilitării  şi  
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la    
promovarea, protejarea si punerea   
în   valoare   a   patrimoniului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
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omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
Laurenţiu Nistor – Alianţa PSD+PC  

cultural   si   material   al  
comunităţilor locale, avându-se în 
vedere faptul că foarte multe clădiri 
ale lăcaşurilor de cult se află în 
patrimoniul naţional. 
 

finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

35.  Anexa nr.3/27 – Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Continuare investiţiilor Biserica 
Ortodoxă Vulcez, com. Veţel, jud. 
Hunedoara -   228.160 lei 
Sursa de finanţare Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
Laurenţiu Nistor – Alianţa PSD+PC 

Asigurarea  acestor    sume    
necesare finalizării, reabilitării  şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea   
în   valoare   a   patrimoniului 
cultural   si   material   al   
comunităţilor locale, avându-se în 
vedere faptul că foarte multe clădiri 
ale lăcaşurilor de cult se află în 
patrimoniul naţional. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

36.  Anexa nr.3/27 – Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
 
 

Continuare investiţiilor Biserica 
Ortodoxă Lejnic, com. Veţel, jud. 
Hunedoara -   326.320 lei 
Sursa de finanţare Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art.01 

Asigurarea    acestor    sume    
necesare finalizării,  reabilitării  şi  
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la    
promovarea, protejarea si punerea   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
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Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
Laurenţiu Nistor – Alianţa PSD+PC 

în   valoare   a   patrimoniului 
cultural   si   material   al   
comunităţilor locale, avându-se în 
vedere faptul că foarte multe clădiri 
ale lăcaşurilor de cult se află în 
patrimoniul naţional. 
 
 

În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

37.  Anexa nr.3/27 –Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Construcţie   biserică  ortodoxă  
Adormirea  Maicii Domnului, oraş 
Uricani, jud. Hunedoara -    
1.500.000 lei 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001 grupa 50 
art.01 
Autor:    Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si.   Cornel  
Cristian  Resmeriţă -  deputat 
PSD+PC 

Asigurarea    acestor    sume    
necesare finalizării,  reabilitării  şi  
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale,  la    
promovarea, protejarea si punerea   
în   valoare   a   patrimoniului 
cultural   si   material   al   
comunităţilor locale, avându-se în 
vedere faptul că foarte multe clădiri 
ale lăcaşurilor de cult se află în 
patrimoniul naţional. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

38.  Anexa nr.3/27 –Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 

Construcţie biserică ortodoxă – 
Parohia ortodoxă Vulcan,    centrul    

Asigurarea    acestor    sume   
necesare construirii lăcaşurilor de 
cult va duce la stimularea  vieţii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
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Naţional Vechi,    mun.    Vulcan,    jud. 
Hunedoara 

IX. 300.000 lei  
Sursa de finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, 
Cap.5001,grupa 50,art.01 
Autor:   Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si.  Cornel  
Cristian  Resmerită – deputat 
PSD+PC 

culturale în cadrul comunităţilor 
locale, la  promovarea, protejarea si 
punerea în valoare a patrimoniului   
cultural   si   material al 
comunităţilor locale,avându-se în 
vedere faptul că foarte multe clădiri 
ale lăcaşurilor de cult se află în 
patrimoniul naţional. 
 
 

cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

39.  Anexa nr.3/27 –Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Reabilitare şi modernizare Biserica 
Baptistă Sfânta Treime Lupeni, 
municipiul Lupeni, Jud. Hunedoara -   
150.000 lei 
Sursa de finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01 
Autor:    Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si.   Cornel  
Cristian  Resmeriţă – deputat 
PSD+PC 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi modernizării 
lăcaşurilor de cult va duce la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la promovarea, 
protejarea si punerea în valoare a 
patrimoniului cultural si material al 
comunităţilor locale, avându-se în 
vedere faptul că foarte multe clădiri 
ale lăcaşurilor de cult se află în 
patrimoniul naţional. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

40.  Anexa nr.3/27 –Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 

Reabilitare   şi   modernizare   
Biserica  Penticostală Lupeni, 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi modernizării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
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Naţional municipiul Lupeni, Jud. Hunedoara -   
150.000 lei 
Sursa de finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01. 
Autor:    Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si.   Cornel  
Cristian  Resmeriţă -  deputat 
PSD+PC 

lăcaşurilor de cult va duce la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la promovarea, 
protejarea si punerea   în   valoare   
a   patrimoniului cultural si material 
al comunităţilor locale, avându-se 
în vedere faptul că foarte multe 
clădiri ale lăcaşurilor de cult se află 
în patrimoniul naţional. 
 
 

legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

41.  Anexa nr.3/27 –Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Reabilitare şi modernizare Biserica 
Adventistă de Ziua  a  Şaptea 
Lupeni,  municipiul  Lupeni,  Jud. 
Hunedoara -   50.000 lei 
Sursa de finanţare Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01. 
Autor:   Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si  Cornel  
Cristian  Resmerită – deputat 
PSD+PC 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi modernizării 
lăcaşurilor de cult va duce la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la promovarea, 
protejarea si punerea în valoare a 
patrimoniului cultural si material al 
comunităţilor locale, avându-se în 
vedere faptul că foarte multe clădiri 
ale lăcaşurilor de cult se află în 
patrimoniul naţional. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

42.  Anexa nr.3/27 – Ministerul Culturii Suplimentarea bugetului Ministerului Asigurarea    acestor     sume    Se propune respingerea 
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şi Patrimoniului Naţional Culturii    şi Patrimoniului Naţional 
cu 465 mii lei pentru   finalizarea,     
reabilitarea     şi     modernizarea   
lăcaşuri de cult din judeţul Vrancea:     
Construire lăcaşuri de cult – biserici 
în comune                                              
- Sala prăznuire Budesti şi Cotesti 
comuna Coteşti – 50 mii lei   
-Construire biserică comuna Păuleşti 
– 215 mii lei.                                         
Construire  lăcaşuri  de  cult -  
biserici  în municipii şi oraşe 
- Biserica Cartier sinistraţi şi 
Biserica Cazacli oraşul Odobeşti – 
200 mii lei 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
PSD+PC Cristian Sorin Dumitrescu 

necesare finalizării,   reabilitării   şi   
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la creşterea 
gradului de acces şi participare la 
cultură şi morală religioasă, 
avându-se în vedere faptul    că    
foarte    multe    clădiri    ale 
lăcaşurilor de cult se află în 
patrimoniul naţional. 
 
 
 

amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

43.  Anexa 3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Se alocă suma de 200.000 de lei 
pentru Biserica Ortodoxă din 
localitatea Gepiu, com. Gepiu, 
pentru lucrări de reabilitare. 
Sursa de finanţare: Finanţarea se 
poate face din capitolul de investiţii 
al ministerului. 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 

Biserica Ortodoxă din Gepiu are 
dreptul să se ridice la un standard 
demn de un locaş de cult ce 
serveşte cea mai mare parte a 
comunităţii. Lucrările de 
modernizare nu reprezintă un moft 
ci o necesitate.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere nu este viabila.  
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minoritatilor nationale si Deputat 
Sorin-Ioan Roman PSD+PC 

44.  Anexa 3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Se alocă suma de 200.000 de lei 
pentru    Biserica    din    localitatea 
Mărţihaz,   corn.   Mădăras,  judeţul 
Bihor, pentru lucrări de reabilitare.  
Sursa de finanţare: Finanţarea se 
poate face din capitolul de investiţii 
al ministerului. 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
Sorin-Ioan Roman PSD+PC 

O biserică situată Ia mai puţin de 
trei kilometri de Ungaria, ultimul 
bastion al ortodoxiei la graniţa de 
vest al ţării. O construcţie cu 
valoare arhitecturală dar în primul 
rând spirituală care nu trebuie 
abandonată. Dacă lucrările pentru 
reabilitarea acestei biserici nu sunt 
finanţate, practic locuitorii acestei 
localităţi sunt abandonaţi spiritual.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu este 
clar formulata. 

45.  Anexa 3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Se alocă suma de 150.000 de Iei 
pentru trei Biserici Adventiste din 
corn. Batăr,   judeţul Bihor, pentru 
realizarea lucrărilor de reabilitare.  
Sursa de finanţare: Finanţarea se  
face din capitolul de investiţii al 
ministerului. 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
Sorin-Ioan Roman PSD+PC 

Biserica Adventistă din comuna 
Batăr deserveşte un număr mare de 
enoriaşi de etnie rromă, 
constituindu-se ca un factor 
determinant pentru integrarea 
acestora în societate, pentru 
educaţia religioasă dar şi pentru 
încurajarea copiilor în urmarea 
cursurilor şcolii. Chiar dacă 
Bisericile au fost construite cu 
ajutorul unor ONG-uri străine, 
implicarea statului în întreţinerea şi 
repararea lor ar trebui să constituie 
o datorie în condiţiile în care aceste 
entităţi au un rol deosebit într-o 
problemă (cea a rromilor) pe care 
statul nu o poate rezolva singur în 
totalitate.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu este 
clar formulata. 
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46.  Anexa 3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Se alocă suma de 150.000 de pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie a 
Bisericii Ortodoxe din localitatea 
Grădinari, comuna Drăgăneşti, 
judeţul Bihor.  
Sursa de finanţare: Finanţarea se  
face din capitolul de investiţii al 
ministerului. 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
Sorin-Ioan Roman PSD+PC 
 

Deşi numărul ortodocşilor din 
această localitate este semnificativ, 
aceştia nu au un locaş de cult 
deoarece biserica folosită până nu 
demult a fost retrocedată Bisericii 
Greco-Catolice, enoriaşii ortodocşi 
rămânând astfel fără posibilitatea 
de a avea parte de servicii 
religioase într-o biserică.Alocarea 
sumei se impune în primul rând 
pentru că parohia din Grădinari nu 
a primit nici un fel de despăgubiri 
în urma retrocedării imobilului iar 
ortodocşii din Grădinari sunt 
disperaţi şi indignaţi de faptul că un 
drept fundamental garantat de 
Constituţie nu şi-1 pot exercita . 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu este 
clar formulata. 
 

47.  Anexa 3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Se alocă suma de 40.000 de lei 
pentru construirea unui monument în 
memoria a 318 eroi înhumaţi într-o 
groapă comună în localitatea Leş, 
comuna Nojorid, judeţul Bihor.  
 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
Sorin-Ioan Roman PSD+ PC 

Acest monument reprezinta o 
reparatie morala pentru memoria 
celor ce si-au dat viata pe campul 
de lupta si nu au parte de cinstirea 
cuvenita.  
Sursa de finanţare: Finantarea se 
poate face din capitolul de investiţii 
al ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu este 
precizata sursa de finantare a 
plusului de chletuieli. 

48.  Anexa 3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Se alocă  suma  de 700.000  de  lei 
pentru   realizarea   unei   capele   în 
cimitirul   localităţii   Cefa,   comuna 
Cefa, Judeţul Bihor.  
Sursa de finanţare: Finanţarea se  
face din capitolul de investiţii al 
ministerului. 

Serviciile funerare se desfasoara in 
conditii grele atunci cand este 
vorba de o inmormantare, pentru ca 
indiferent de starea vremii docma 
bisericeasca impune anumiti 
pasi.Realizarea unei capele ar fi o 
necesitate pentru comunitatea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
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Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Deputat 
Sorin-Ioan Roman PSD+ PC 

locala 
 

finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu este 
clar fiormulata. 
 

49.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Se alocă suma de 400 mii lei pentru 
reabilitarea Căminului Cultural 
din localitatea Gepiu, comuna 
Gepiu, judeţul Bihor. 

 
 Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Autor: Comisiile  pentru  cultură, 
artă şi mijloace de informare în masă 
ale Camerei deputatilor si a Senatului 
Deputat Sorin-Ioan Roman PSD 

Necesitatea unor instituţii culturale 
în mediul rural, unde, din păcate, 
subcultura câştigă teren este o 
obligaţie a guvernanţilor, indiferent 
de culoarea partidului de 
guvernământ. Finanţarea se poate 
face din împrumuturile externe sau 
din fondurile destinate investiţiilor 
din bugetul ministerului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

50.  Anexa 3/27 Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 

Se alocă suma de 400 mii lei pentru 
reabilitarea Căminului Cultural din 
localitatea Nojorid, comuna Nojorid, 
judeţul Bihor. 

Necesitatea unor instituţii culturale 
în mediul rural, unde, din păcate, 
subcultura câştigă teren este o 
obligaţie a guvernanţilor, indiferent 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
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Sursa de finanţare: Finanţarea se 
poate face din împrumuturile externe 
sau din fondurile destinate 
investiţiilor din bugetul ministerului. 

Autor: Comisiile  pentru  cultură, 
artă şi mijloace de informare în masă 
ale Camerei deputatilor si a Senatului 
Deputat Sorin-Ioan Roman PSD 

de culoarea partidului de 
guvernământ.  

şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu este 
viabila. 
 

51.  Anexa nr. 3/27 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Suplimentarea bugetului MCPN la 
cap.67.01 intitulat „cultură, recreere 
şi religie” la titlul „bunuri şi servicii” 
alineat 20.30.30 (alte cheltuieli cu 
bunuri şi servicii) cu suma de 500 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, 
cap. 5001, grupa 50, art.01 
 
Autor: Comisiile  pentru  cultură, 
artă şi mijloace de informare în masă 
ale Camerei deputatilor si a Senatului 
Victor Socaciu, Deputat PSD+PC 

Suma este absolut necesară pentru 
o minimă susţinere a programelor şi 
proiectelor culturale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

52.  Anexa nr. 3/27 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Suplimentarea bugetului MCPN la 
cap. 67.01, intitulat„cultură, recreere 
şi religie” la titlul 51 „transferuri 

Suma este necesară pentru 
derularea „Programului Naţional de 
Restaurare”. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
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între unităţi ale Administraţiei 
Publice”  cu suma de 10.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, 
cap. 5001, grupa 50, art.01 
 
Autor: Comisiile  pentru  cultură, 
artă şi mijloace de informare în masă 
ale Camerei deputatilor si a Senatului 
Victor Socaciu 
Deputat PSD+PC 

 
 

avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
Mentionam ca, in anul 2010 
sumele alocate Consolidarii si 
restaurarii monumentelor 
istorice au o crestere, fata de 
anul 2009,  de 40,8 procente.  

53.  Anexa nr. 3/27 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Alocarea sumei de 3.386 mii lei 
necesară construcţiei Căminului 
Cultural din comuna Gurahonţ, 
judeţul Arad 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Comisiile  pentru  cultură, 
artă şi mijloace de informare în masă 
ale Camerei deputatilor si a Senatului 
Ciprian-Florin Luca 
Deputat PSD 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
De asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul la care se 
propune suplimentarea. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
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de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

54.  Anexa nr. 3/27 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Alocarea sumei de 1.000 mii lei 
necesară construcţiei Căminului 
Cultural din comuna Moneasa, 
judeţul Arad 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Comisiile  pentru  cultură, 
artă şi mijloace de informare în masă 
ale Camerei deputatilor si a Senatului 
Ciprian-Florin Luca 
Deputat PSD 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
De asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul la care se 
propune suplimentarea. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în cursul exerciţiului bugetar 
55.  Anexa nr. 3/27 

Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Alocarea sumei de 1.200 mii lei 
necesară construcţiei Căminului 
Cultural din satul Bocsig Cartier, 
comuna Bocsig, judeţul Arad 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Comisiile  pentru  cultură, 
artă şi mijloace de informare în masă 
ale Camerei deputatilor si a Senatului 
Ciprian-Florin Luca 
Deputat PSD 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
De asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul la care se 
propune suplimentarea. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

56.  Anexa nr. 3/27 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Suplimentarea bugetului MCPN la 
cap.67.01 „Cultură, recreere şi 
religie” cu suma de 254 mii lei, 
defalcată astfel: 
Titlul 70 ”Active nefinanciare”, alin. 

Achiziţie sistem de supraveghere şi 
protecţie pentru Biblioteca 
Batthyaneum, filială a Bibliotecii 
Naţionale a României, instituţie 
subordonată MCPN. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 35 -

71.01.03 – Mobilier, aparatură 
birotică şi alte active corporale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Comisiile  pentru  cultură, 
artă şi mijloace de informare în masă 
ale Camerei deputatilor si a Senatului 
Cornelia Brânduşa Novac, deputat 
PD-L 

 
 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

57.  Anexa nr. 3/27 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Suplimentarea bugetului MCPN la 
cap.67.01 „Cultură, recreere şi 
religie” cu suma de 15.000 mii lei, 
defalcată astfel: 
Titlul 51 ”Transferuri între unităţi ale 
administraţie publice”, alin. 51.01.01 
– „Transferuri către instituţii 
publice” 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Comisiile  pentru  cultură, 
artă şi mijloace de informare în masă 
ale Camerei deputatilor si a Senatului 
Cornelia Brânduşa Novac, deputat 
PD-L 

Finanţarea Programului Naţional de 
Restaurare derulat prin Institutul 
Naţional al Patrimoniului, instituţie 
publică subordonată MCPN 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
Mentionam ca, in anul 2010 
sumele alocate Consolidarii si 
restaurarii monumentelor 
istorice au o crestere, fata de 
anul 2009,  de 40,8 procente.  

58.  Anexa 3/27/02, Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional, cap. 
5001, gr. 51, art. 02, al. 32 
 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Argeş, pentru 
obiectivul “Reabilitare bisericǎ 
secolul XVIII, hramul Sfântul 
Nicolae’, comuna Valea Danului, cu  

 Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât se face 
referire în mod eronat la judeţul 
Arges deoarece aceasta nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 36 -

60 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional. 
Autor: Comisiile  pentru  cultură, 
artă şi mijloace de informare în masă 
ale Camerei deputatilor si a Senatului 
Senator Mircea Diaconu GP. Al PNL 
 

Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional.   
De altfel, potrivit legii,  
sustinerea lacasurilor de cult se 
face prin intermediul bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare nu poate fi avuta in 
vedere   întrucât bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patromoniului Naţional a fost 
astfel dimensionat incât sa 
permită derularea optimă a 
programelor şi proiectelor 
asumate. 
 

59.  Anexa nr.3/27/02a – Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional  

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, la capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, titlul 03 „Servicii 
culturale”, articolul 12 „ 
Consolidarea si restaurarea 
monumentelor istorice ” cu suma de 
6800 mii lei, pentru restaurarea 
monumentului istoric „Cetatea 
Râşnov” – Judeţul Braşov, 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisiile  pentru  cultură, 

Motivaţia amendamentului: Cetatea 
Râşnov este un monument istoric 
de importanţă naţională (Lista 
Monumentelor Istorice din 
România: BV-I-s-A-11284 – situl 
arheologic Dealul Cetăţii/Grădina 
Cetăţii; BV-I-m-A-11284.0 – 
fortificaţie medievală Dealul 
Cetăţii/Grădina Cetăţii; BV-I-m-A-
11284.02 – fortificaţie dacică 
Dealul Cetăţii/Grădina Cetăţii; BV-
II-a-A-11755 – Cetatea Râşnovului, 
BV-II-m-A-11755.01 – dubla 
incintă de est, cu turnuri, 
barbacane, zwinger, casa 
paznicului, încăperi pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât anexa 
la care se face referire nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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artă şi mijloace de informare în masă 
ale Camerei deputatilor si a Senatului
Senator Titus Corlăţean, PSD-PC 
Deputat Gabor Gheorghe, PNL 
Senator  Marian-Iulian Rasaliu, PD-
L 

localitate provizii şi capelă; BV-II-
m-A-11755.02 – incinta de vest, cu 
turn de poartă). 
În perioada 2000 – 2007, această 
valoare istorică a fost distrusă de 
intervenţiile ilegale ale fostului 
chiriaş al cetăţii, societatea 
comercială DRUMURI 
PUBLICITARE / FIRST 
ROSENAU TOUR. Lucrările 
ilegale au determinat distrugeri 
ireversibile ale sitului istoric. 
Conform documentelor emise de 
specialiştii Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
s-a constatat că în prezent există 
numeroase construcţii ilegale 
ridicate în incinta cetăţii, nu există 
zone a căror restaurare să respecte 
avizele şi autorizaţiile eliberate de 
instituţiile abilitate, majoritatea 
lucrărilor nu au beneficiat de 
supraveghere arheologică, şi, cel 
mai grav fapt, intervenţiile ilegale 
efectuate de  fostul asociat al 
Primăriei Râşnov au dus la apariţia 
unor zone de pericol extrem pentru 
vizitatorii monumentului istoric.  
Dovada cea mai clară o reprezintă 
accidentele care au avut loc în 
cursul anului 2009:  
- 13.03.2009 – prăbuşirea unei părţi 
din zidul Incintei de Jos a Cetăţii 
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Râşnov (în zona exterioară a 
incintei, zona fostului sit dacic, o 
porţiune de zid cca 7 m, căzută 
până la jumătatea curtinei şi o alta 
de cca 5 m, căzută pe toată 
înălţimea).  
- 22.09.2009 – prăbuşirea unui 
,,balcon”, inventat şi construit 
ilegal de administratorul privat, în 
zona zidului exterior al Curţii 
Interioare a Cetăţii Râşnov.   
Accidentul produs în seara zilei de 
22 septembrie 2009, în timpul 
programului de vizitare, a 
determinat Consiliul Local al 
Primăriei Râşnov să decidă 
închiderea monumentului istoric 
Cetatea Râşnov pentru circuitul 
turistic.  
Astfel, pentru salvarea a ceea ce a 
mai rămas din monumentul istoric 
naţional clasa A Cetatea Râşnov şi 
reintroducerea Cetăţii Râşnov în 
circuitul turistic, într-un regim 
legal, este obligatorie parcurgerea 
următoarelor etape:  

X. expertizarea totală a 
monumentului 
istoric, arhitectural 
şi arheologic, pentru 
identificarea altor 
zone de pericol 
imediat şi 
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organizarea unei 
documentaţii 
ştiinţifice obligatorii 
pentru o restaurare 
şi conservare 
profesionistă 
(Această etapă a 
fost deja demarată 
de către Primăria 
Râşnov, în toamna 
anului trecut, prin 
parcurgerea 
procedurii de 
licitaţie pentru 
expertizarea zonelor 
din cetate în care au 
avut loc accidentele 
menţionate. 
Expertizele şi 
studiile, care 
acoperă aprox. 20% 
din suprafaţa 
monumentului, 
plătite din surse 
proprii de către 
Primăria Râşnov, 
sunt în valoare de 
240.000 RON) ;  

II. intervenţii de urgenţă în zonele 
cu risc ridicat de prăbuşire; 
III. proiecte de restaurare, 
conservare şi valorificare  
IV. o ,,curăţenie generală” a 
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construcţiilor ilegale din interiorul 
monumentului istoric, amenajări 
care afectează autenticitatea sitului 
istoric şi, în unele cazuri, pun în 
pericol viaţa vizitatorilor;  
V. reintroducerea Cetăţii Râşnov în 
circuitul turistic, prin organizarea 
unui culoar de vizitare care să 
întrunească condiţiile obligatorii de 
siguranţă pentru turişti.  
VI. restaurarea monumentului 
istoric Cetatea Râşnov, conform 
etapizării impuse de expertizele 
efectuate de către specialişti.  
 
Pe baza unor evaluări prezentate de 
către specialişti ai Ministerului 
Culturii şi Cultelor şi Institutul 
Naţional al Monumentelor Istorice, 
restaurarea monumentului istoric 
Cetatea Râşnov, are nevoie, într-o 
primă fază, de următorul buget:  
 
I. a) expertize, studii şi cercetări:  
500.000 RON  
I. b). cercetarea arheologică:  
150.000 RON 
II. intervenţii de urgenţă:  
4.000.000 RON 

XI. proiecte de 
restaurare, 
conservare şi 
valorificare:              
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500.000 RON  
IV.  demolare clădiri ilegale, terasă 
bar, grajduri, depozite,  
rezervoare apă din fibră de sticlă:  
1.500.000 RON 
V. reintroducerea Cetăţii Râşnov în 
circuitul turistic:  
150.000 RON 
Total faza 1:          6.800.000 RON 
 

60.   
 
Anexa nr.3/27/02 capitol 6701,  
paragraful 12, titlul XVII 

Propunem acordarea sumei de 300 
mii lei  
 
Sursa de finanţare – bugetul 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
 
Autor: Comisiile  pentru  cultură, 
artă şi mijloace de informare în masă 
ale Camerei deputatilor si a Senatului 
Senator Toni Greblă PSD 

Continuarea şi finalizarea lucrărilor 
de conservare-restaurare a picturii 
murale de la biserica mănăstirii cu 
hramul Sfânta Treime *monument 
istoric sec.XVI, Mănăstirea Sfânta 
Treime, Localitatea Strâmba-Jiu, 
Gorj,  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere nu este clar 
formulata. 
 

61.   
Anexa nr.3/27/02 capitol 6701,  
paragraful 12, titlul XVII 

Propunem acordarea sumei de 300 
mii lei  
 
Sursa de finanţare – bugetul 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
 
Autor: Comisiile  pentru  cultură, 
artă şi mijloace de informare în masă 
ale Camerei deputatilor si a Senatului 
Senator Toni Greblă PSD  

Terminarea lucrărilor de renovare 
interioară, exterioară şi 
împrejmuirile aferente Bisericii cu 
hramul Sfântul Ioan Botezătorul, 
Parohia Rădineşti, Protopopiatul 
Filiaşi. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere nu este clar 
formulata. 
 

62.   Propunem acordarea sumei de 300 Continuarea şi finalizarea lucrărilor Se propune respingerea 
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Anexa nr.3/27/02 capitol 6701,  
paragraful 12, titlul XVII 
 

mii lei 
 
 Sursa de finanţare – bugetul 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
 
Autor: Comisiile  pentru  cultură, 
artă şi mijloace de informare în masă 
ale Camerei deputatilor si a Senatului 
Senator Toni Greblă PSD  

de conservare-restaurare a bisericii 
vechi, monument istoric şi 
terminarea clopotniţei a biserica cea 
nouă, Parohia Ceauru, Comuna 
Băleşti, Protopopiatul Tg-jiu. 

amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere nu este clar 
formulata. 
 

63.  Anexa 3/27/02  
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Majorarea Bugetului MCPN cu 
până la 1% din PIB 
 
Autor : Comisiile  pentru  cultură, 
artă şi mijloace de informare în masă 
ale Camerei deputatilor si a Senatului 
Comisiile pentru cultură ale 
Parlamentului 

Necesitatea finanţării domeniului 
culturii ca unicul domeniu ce poate 
constitui carte de vizită a unui 
popor, ce cuprinde istoria şi nivelul 
de civilizaţie al acestuia. 

Se propune respingerea,  întrucât 
nu se precizeaza sursa de 
finantare, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

64.  Anexa nr. 3/27/02 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru jud. Prahova, 
pentru obiectivul „Reabilitare cămin 
cultural centru Măgureni”, com. 
Măgureni, cu suma de 1.348 mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Comisiile  pentru  cultură, 
artă şi mijloace de informare în masă 
ale Camerei deputatilor si a Senatului 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii comunei. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
este grasit  formulat in sensul ca 
bugetul Ministerului Culturii si 
Patrimoniului Cultural nu 
cuprinde „sume prevazute pentru 
jud. Prahova” . 
In ceea ce priveste sursa de 
finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere intrucat  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
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Deputat PNL Graţiela Gavrilescu de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare.    

65.  Anexa nr. 3/27/02 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional cu 
4.375 mii lei pentru finalizarea, 
reabilitarea şi modernizarea 
instituţiilor de cultră din judeţul 
Vrancea: 
Reabilitare şi modernizare cămine 
culturale în municipii şi oraşe 

- Reabilitare Casa de Cultură 
oraşul Odobeşti – 500 mii lei 

Reabilitare şi modernizare cămine 
culturale în comune 

- Reabilitare Cămin cultural 
comuna Costeşti – 100 mii lei 

- Reabilitare Cămin cultural 
comuna Goleşti – 1.000 mii 
lei 

- Reabilitare Cămin cultural 
comuna Năruja – 500 mii lei 

- Reabilitare Cămin cultural 
comuna Neruju – 190 mii lei 

- Reabilitare şi modernizare 
Cămin cultural comuna Vidra 
– 985 mii lei 

- Reabilitare şi modernizare 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la 
promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale căminelor 
culturale şi se află în patrimoniul 
naţional. 
  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
De asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul la care se 
propune suplimentarea. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Cămin cultural comuna 
Vîrtişcoiu – 1.000 mii lei 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap. 5001, grupa 50, art. 
01 
 
Autor: Comisiile  pentru  cultură, 
artă şi mijloace de informare în masă 
ale Camerei deputatilor si a Senatului 
Deputat Cristian Sorin Dumitrescu 

urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

66.  Anexa 3/27/02, Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional, cap. 
5001, grupa/titlu 51, TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale şi pentru unităţi de 
cultură. 

Se propune alocarea sumei de 300 
mii lei pentru modernizarea Casei de 
Cultură din oraşul Urlaţi, jud. 
Prahova 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
 
Autor: Comisiile  pentru  cultură, 
artă şi mijloace de informare în masă 
ale Camerei deputatilor si a Senatului 
Deputat PNL Adriana Săftoiu 
 

Suma este necesară pentru 
modernizarea singurului obiectiv 
cultural din oraşul Urlaţi, existând 
pericolul ca această clădire să 
devină total nefuncţională dacă nu 
vor fi acordate aceste fonduri. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
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finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

67.  Anexa nr. 3 / 27 / 02 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Se propune alocarea sumei de 28.700 
mii lei la Capitolul  6701, 
subcapitolul 03, paragraf 03 (muzee 
)sau 12 (consolidarea şi restaurarea 
monumentelor istorice), pentru 
imobilul situat in Municipiul Galaţi,  
str. Domnească nr. 67 – Casa Balş 
mijlocul sec. XIX 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Comisiile  pentru  cultură, 
artă şi mijloace de informare în masă 
ale Camerei deputatilor si a Senatului 
Deputat Mădălin Voicu 
Deputat Florin Constantin Pâslaru 

Achiziţionarea imobilului şi 
executarea de lucrări de 
consolidare, restaurare, 
modernizare şi amenajare muzeu 
 

Se propune respingerea,  întrucât 
sursa de finanţare, propusa nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

68.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii si Patrimoniului 
National, capitol 6701, 
paragraful 12, titlul XVII 

Propunem acordarea sumei de 
300.000 Ron pentru Biserica Sf. 
Arhangheli *monument   istoric   din   
satul Ţînţăreni 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 
Autor:  Comisia pentru drepturile 
omului, culte si problemele 
minoritatilor nationale si Senator 
Toni Greblă PSD+PC 

Reabilitare clădire şi restaurare 
pictură Biserica Sf. Arhangheli 
*monument   istoric   din   satul 
Ţînţăreni, COD 20B0273,  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece sursa 
de finantare nu poate fi avuta in 
vedere   întrucât bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patromoniului Naţional a fost 
astfel dimensionat incât sa 
permită derularea optimă a 
programelor şi proiectelor 
asumate. 
 

69.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii si Patrimoniului National 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 

Căminul este într-o stare avansată 
de degradare, având nevoie de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
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Patrimoniului Naţional cu suma de 
800 mii lei la capitolul 5001, titlul 
51, articolul 02, alineatul 18 
„Transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale şi pentru 
unităţi de cultura”, pentru reabilitarea 
Cămin Cultural Comuna Bîrza, Judeţ 
Olt 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD – PC 

reparaţii capitale. 
 

prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu este 
viabila. 

70.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii si Patrimoniului National 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
60 mii lei la capitolul 5001, titlul 51, 
articolul 02, alineatul 18 „Transferuri 
de la bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor culturale 
şi pentru unităţi de cultura”, pentru 
finalizare cămin cultural sat Frăsinet, 
Comuna Dobrosloveni, Judeţ Olt.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 

Precizăm că până în data de 
31.12.2009 s-au efectuat lucrări în 
valoare de 240 mii lei. Este 
necesară suplimentarea fondurilor 
pentru finalizarea lucrărilor, în 
valoare de 60 mii lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
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Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD – PC 

avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

71.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii si Patrimoniului National 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
1200 mii lei la capitolul 5001, titlul 
51, articolul 02, alineatul 18 
„Transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale şi pentru 
unităţi de cultura”, pentru finalizare 
cămin cultural sat Găvăneşti, 
Comuna Găvăneşti, Judeţ Olt.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD – PC 

Este necesară construirea unui 
cămin cultural în comună, pentru 
desfăşurarea diferitelor activităţi în 
domeniu  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

72.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul Se solicită suplimentarea bugetului Este necesară construirea unui Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 48 -

Culturii si Patrimoniului National alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
2205 mii lei la capitolul 5001, titlul 
51, articolul 02, alineatul 18 
„Transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale şi pentru 
unităţi de cultura” pentru construire 
cămin cultural sat Ipoteşti, Comuna 
Ipoteşti, Judeţ Olt. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD – PC 

cămin cultural în comună, pentru 
desfăşurarea diferitelor activităţi în 
domeniu  
 

amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

73.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii si Patrimoniului National 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
100 mii lei la capitolul 5001, titlul 
51, articolul 02, alineatul 18 
„Transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale şi pentru 
unităţi de cultura”, pentru construire 

Este necesară construirea unui 
cămin cultural în comună, pentru 
desfăşurarea diferitelor activităţi în 
domeniu  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 49 -

cămin cultural Comuna Oboga, Judeţ 
Olt. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD – PC 

culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

74.  Anexa nr.3/27/02a Ministerul 
Culturii si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, la capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, titlul 03 „Servicii 
culturale”, articolul 12 „Consolidarea 
si restaurarea monumentelor istorice” 
cu suma de 65 mii lei, pentru 
restaurarea monumentului istoric 
„Cetatea Râşnov” – Judeţul Braşov,  
 

Motivaţia amendamentului: Cetatea 
Râşnov este un monument istoric 
de importanţă naţională (Lista 
Monumentelor Istorice din 
România: BV-I-s-A-11284 – situl 
arheologic Dealul Cetăţii/Grădina 
Cetăţii; BV-I-m-A-11284.0 – 
fortificaţie medievală Dealul 
Cetăţii/Grădina Cetăţii; BV-I-m-A-
11284.02 – fortificaţie dacică 
Dealul Cetăţii/Grădina Cetăţii; BV-
II-a-A-11755 – Cetatea Râşnovului, 
BV-II-m-A-11755.01 – dubla 
incintă de est, cu turnuri, 
barbacane, zwinger, casa 
paznicului, încăperi pentru 
localitate provizii şi capelă; BV-II-
m-A-11755.02 – incinta de vest, cu 
turn de poartă). 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat Anexa 
nr.3/27/02a nu se regaseste in 
bugetul Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National.  
De altfel, nu se specifică nici 
sursa de finanţare şi, ca atare 
contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 
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În perioada 2000 – 2007, această 
valoare istorică a fost distrusă de 
intervenţiile ilegale ale fostului 
chiriaş al cetăţii, societatea 
comercială DRUMURI 
PUBLICITARE / FIRST 
ROSENAU TOUR. Lucrările 
ilegale au determinat distrugeri 
ireversibile ale sitului istoric. 
Conform documentelor emise de 
specialiştii Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
s-a constatat că în prezent există 
numeroase construcţii ilegale 
ridicate în incinta cetăţii, nu există 
zone a căror restaurare să respecte 
avizele şi autorizaţiile eliberate de 
instituţiile abilitate, majoritatea 
lucrărilor nu au beneficiat de 
supraveghere arheologică, şi, cel 
mai grav fapt, intervenţiile ilegale 
efectuate de  fostul asociat al 
Primăriei Râşnov au dus la apariţia 
unor zone de pericol extrem pentru 
vizitatorii monumentului istoric.  
Dovada cea mai clară o reprezintă 
accidentele care au avut loc în 
cursul anului 2009:  
- 13.03.2009 – prăbuşirea unei părţi 
din zidul Incintei de Jos a Cetăţii 
Râşnov (în zona exterioară a 
incintei, zona fostului sit dacic, o 
porţiune de zid cca 7 m, căzută 
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până la jumătatea curtinei şi o alta 
de cca 5 m, căzută pe toată 
înălţimea).  
- 22.09.2009 – prăbuşirea unui 
,,balcon”, inventat şi construit 
ilegal de administratorul privat, în 
zona zidului exterior al Curţii 
Interioare a Cetăţii Râşnov.   
Accidentul produs în seara zilei de 
22 septembrie 2009, în timpul 
programului de vizitare, a 
determinat Consiliul Local al 
Primăriei Râşnov să decidă 
închiderea monumentului istoric 
Cetatea Râşnov pentru circuitul 
turistic. 
 Astfel, pentru salvarea a ceea 
ce a mai rămas din monumentul 
istoric naţional clasa A Cetatea 
Râşnov şi reintroducerea Cetăţii 
Râşnov în circuitul turistic, într-un 
regim legal, este obligatorie 
parcurgerea următoarelor etape:  

XII. expertizarea totală a 
monumentului 
istoric, arhitectural 
şi arheologic, pentru 
identificarea altor 
zone de pericol 
imediat şi 
organizarea unei 
documentaţii 
ştiinţifice obligatorii 
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pentru o restaurare 
şi conservare 
profesionistă 
(Această etapă a 
fost deja demarată 
de către Primăria 
Râşnov, în toamna 
anului trecut, prin 
parcurgerea 
procedurii de 
licitaţie pentru 
expertizarea zonelor 
din cetate în care au 
avut loc accidentele 
menţionate. 
Expertizele şi 
studiile, care 
acoperă aprox. 20% 
din suprafaţa 
monumentului, 
plătite din surse 
proprii de către 
Primăria Râşnov, 
sunt în valoare de 
240.000 RON) ;  

II. intervenţii de urgenţă în zonele 
cu risc ridicat de prăbuşire; 
III. proiecte de restaurare, 
conservare şi valorificare  
IV. o ,,curăţenie generală” a 
construcţiilor ilegale din interiorul 
monumentului istoric, amenajări 
care afectează autenticitatea sitului 
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istoric şi, în unele cazuri, pun în 
pericol viaţa vizitatorilor;  
V. reintroducerea Cetăţii Râşnov în 
circuitul turistic, prin organizarea 
unui culoar de vizitare care să 
întrunească condiţiile obligatorii de 
siguranţă pentru turişti.  
VI. restaurarea monumentului 
istoric Cetatea Râşnov, conform 
etapizării impuse de expertizele 
efectuate de către specialişti.  
 
Pe baza unor evaluări prezentate de 
către specialişti ai Ministerului 
Culturii şi Cultelor şi Institutul 
Naţional al Monumentelor Istorice, 
restaurarea monumentului istoric 
Cetatea Râşnov, are nevoie, într-o 
primă fază, de următorul buget:  
 
I. a) expertize, studii şi cercetări:       
500.000 RON  
I. b). cercetarea arheologică:              
150.000 RON 
II. intervenţii de urgenţă:                   
4.000.000 RON 

XIII. proiecte de 
restaurare, 
conservare şi 
valorificare:               
500.000 RON  

IV.  demolare clădiri ilegale, terasă 
bar, grajduri, depozite,  
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rezervoare apă din fibră de sticlă:       
1.500.000 RON 
V. reintroducerea Cetăţii Râşnov în 
circuitul turistic:                           
150.000 RON 
Total faza 1:          6.800.000 RON 

75.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii si Patrimoniului National 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
450 mii lei la capitolul 5001, titlul 
51, articolul 02, alineatul 18 
„Transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale şi pentru 
unităţi de cultura”, pentru reabilitare 
cămin cultural Comuna Şopîrliţa, 
Judeţ Olt. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD – PC 

Starea actuală necesită reabilitarea 
construcţiei existente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii si 
Patrimoniului Cultural, pentru 
finantarea cheltuielilor unor 
aşezăminte culturale, mentionam 
ca aceasta nu se mai poate 
realiza in anul 2010 intrucat 
potrivit prevederilor OUG 
nr.118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale,  perioada de 
valabilitate a Programului 
prioritar naţional prin care se 
finantau, unele lucrari de 
investitii la asezaminte culturale, 
din fonduri de la bugetul de stat 
s-a aplicat pe o perioada de 3 ani 
incepand din anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
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avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

76.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii si Patrimoniului National 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
2900 mii lei la capitolul 5001, titlul 
51, articolul 02, alineatul 18 
„Transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale şi pentru 
unităţi de cultură”, pentru renovare 
Casa de Cultura a oraşului Bals, 
Judeţul Olt. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu-Grupul Parlamentar PSD+PC 
+ Grup Parlamentar PSD – PC 

Starea actuală necesită reabilitarea 
construcţiei existente, amenajarea 
sălilor de spectacol şi dotarea cu 
aparatură de specialitate pentru 
proiecţia de film. Menţionăm că 
este singurul cinematograf din oraş  
şi din zonă. 
Menţionăm că este singura unitate 
de cultura din oraş. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii si 
Patrimoniului Cultural, pentru 
finantarea cheltuielilor unor 
aşezăminte culturale, mentionam 
ca aceasta nu se mai poate 
realiza in anul 2010 intrucat 
potrivit prevederilor OUG 
nr.118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale,  perioada de 
valabilitate a Programului 
prioritar naţional prin care se 
finantau, unele lucrari de 
investitii la asezaminte culturale, 
din fonduri de la bugetul de stat 
s-a aplicat pe o perioada de 3 ani 
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incepand din anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

77.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
200  mii lei la capitolul 5001, titlul 
51, articolul 02, alineatul 18- 
Transferuri de la bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale şi pentru 
unităţi de cultura, pentru reabilitarea 
Protopopiatului Resita, jud. Caras-
Severin 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Ioan Mocioalca, 
Ioan Chisalita, Grup Parlamentar 
PSD+PC  

Starea actuală necesită reabilitarea 
construcţiei existente.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii si 
Patrimoniului Cultural, pentru 
finantarea cheltuielilor unor 
aşezăminte culturale, mentionam 
ca aceasta nu se mai poate 
realiza in anul 2010 intrucat 
potrivit prevederilor OUG 
nr.118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale,  perioada de 
valabilitate a Programului 
prioritar naţional prin care se 
finantau, unele lucrari de 
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investitii la asezaminte culturale, 
din fonduri de la bugetul de stat 
s-a aplicat pe o perioada de 3 ani 
incepand din anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

78.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
500 mii lei la capitolul 5001, titlul 
51, articolul 02, alineatul 18- 
Transferuri de la bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale şi pentru 
unităţi de cultura, pentru continuarea 
constructiei Bisericii Ortodoxe din 
comuna Maureni , jud. Caras-Severin 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Deputat Ioan Mocioalca, 

Biserica este început, fiind la 
stadiul de fundaţie. Suma necesar 
continuării lucrărilor este de 800 
mii lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii si 
Patrimoniului Cultural, pentru 
finantarea cheltuielilor unor 
aşezăminte culturale, mentionam 
ca aceasta nu se mai poate 
realiza in anul 2010 intrucat 
potrivit prevederilor OUG 
nr.118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor 
culturale,  perioada de 
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Ioan Chisalita, Grup Parlamentar 
PSD+PC  

valabilitate a Programului 
prioritar naţional prin care se 
finantau, unele lucrari de 
investitii la asezaminte culturale, 
din fonduri de la bugetul de stat 
s-a aplicat pe o perioada de 3 ani 
incepand din anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

79.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
1.000 mii lei la capitolul 5001, Titlul 
XII „Active nefinanciare”, articol 03 
pentru reparaţii capitale la Biserica 
„Adormirea Maicii Domnului”, sat 
Livadea, com. Vărbilău, jud. 
Prahova. 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
 
Autori: Deputat Marian Florian 

Starea avansată de degradare a 
Bisericii care deserveşte 1600 
enoriaşi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât de la 
titlul “Active nefinanciare” pot fi 
finantate numai cheltuielile de 
capital ale Ministerului Culturii 
si Patrimoniului National si ale 
instituţiilor din subordinea 
acestuia, iar biserica nu este 
subordonata ministerului.  
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Săniuţă- grup PSD 
80.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 

Culturii şi Patrimoniului Naţional 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 52.500 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de construcţia a unei case de cultură 
în comuna Sadova, judeţul Dolj 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional, titlul 
“Active nefinanciare” a 
construirii de case de cultura.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 
 

81.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 
1.000.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare şi modernizare a 
Căminului Cultural din comuna 
Bratovoieşti, judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât de la 
titlul “Active nefinanciare” pot fi 
finantate numai cheltuielile de 
capital ale Ministerului Culturii 
si Patrimoniului National si ale 
instituţiilor din subordinea 
acestuia, iar Caminul cultural 
din comuna Bratovoieşti, judeţul 
Dolj nu este subordonat 
ministerului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
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Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
  
 

82.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 
1.100.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare şi dotare a Căminului 
Cultural din comuna Rojişte, 
judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât de la 
titlul “Active nefinanciare” pot fi 
finantate numai cheltuielile de 
capital ale Ministerului Culturii 
si Patrimoniului National si ale 
instituţiilor din subordinea 
acestuia, iar Caminul cultural 
din comuna Rojiste, judeţul Dolj 
nu este subordonat ministerului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

83.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare şi dotare a Căminului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât de la 
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Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 
250.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Cultural din comuna Ţuglui, judeţul 
Dolj. 
 

titlul “Active nefinanciare” pot fi 
finantate numai cheltuielile de 
capital ale Ministerului Culturii 
si Patrimoniului National si ale 
instituţiilor din subordinea 
acestuia, iar Caminul cultural 
din comuna Tuglui, judeţul Dolj, 
nu este subordonat ministerului.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

84.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 
1.000.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare şi dotare a Căminului 
Cultural din comuna Gîngiova, 
judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât de la 
titlul “Active nefinanciare” pot fi 
finantate numai cheltuielile de 
capital ale Ministerului Culturii 
si Patrimoniului National si ale 
instituţiilor din subordinea 
acestuia, iar Caminul cultural 
din comuna Gîngiova, judeţul 
Dolj, nu este subordonat 
ministerului.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 62 -

 Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

85.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 
1.000.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare şi dotare a Căminului 
Cultural Horezu Poienari din 
comuna Valea Stanciului, judeţul 
Dolj. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât de la 
titlul “Active nefinanciare” pot fi 
finantate numai cheltuielile de 
capital ale Ministerului Culturii 
si Patrimoniului National si ale 
instituţiilor din subordinea 
acestuia, iar Caminul cultural 
Horezu Poenari din comuna 
Valea Stanciului, judeţul Dolj, 
nu este subordonat ministerului.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

86.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare şi dotare a Căminului 
Cultural din comuna Calopăr, 
judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât de la 
titlul “Active nefinanciare” pot fi 
finantate numai cheltuielile de 
capital ale Ministerului Culturii 
si Patrimoniului National si ale 
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600.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

instituţiilor din subordinea 
acestuia, iar Caminul cultural 
din comuna Calopar, judeţul 
Dolj, nu este subordonat 
ministerului.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

87.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 
500.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare şi dotare a Căminului 
Cultural din comuna Măceşu de 
Jos, judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât de la 
titlul “Active nefinanciare” pot fi 
finantate numai cheltuielile de 
capital ale Ministerului Culturii 
si Patrimoniului National si ale 
instituţiilor din subordinea 
acestuia, iar Caminul cultural 
din comuna Măceşu, judeţul 
Dolj, nu este subordonat 
ministerului.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
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finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

88.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 
100.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare şi dotare a Căminului 
Cultural din comuna Sadova, 
judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât de la 
titlul “Active nefinanciare” pot fi 
finantate numai cheltuielile de 
capital ale Ministerului Culturii 
si Patrimoniului National si ale 
instituţiilor din subordinea 
acestuia, iar Caminul cultural 
din comuna Sadova, judeţul 
Dolj, nu este subordonat 
ministerului.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

89.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 6708, Subcapitol 50 
– Alte servicii în domeniul culturii, 
recreerii, şi religiei, cu suma de 
50.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Fondurile sunt destinate organizării 
festivalului „Strigare peste sat” din 
comuna Calopăr, judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Guvernului. 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

90.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 3.700.000 
lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de construcţia a casei de cultură din 
oraşul Segarcea, judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a 
construirii de case de cultura.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

91.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 5.000 
lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare şi modernizare a 
Căminului Cultural din comuna 
Cârna, judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât de la 
titlul “Active nefinanciare” pot fi 
finantate numai cheltuielile de 
capital ale Ministerului Culturii 
si Patrimoniului National si ale 
instituţiilor din subordinea 
acestuia, iar Caminul cultural 
din comuna Cârna, judeţul Dolj, 
nu este subordonat ministerului.  
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Guvernului. 
 
Autor: Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 
 

În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

92.  Ministerul Culturii Anexa 3 / 27 Finalizare reabilitare Muzeul „Ion 
Irimescu” Fălticeni  
10000 mii lei  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor  Senator  PSD Gavril Mirza 

Finalizare lucrare/ Reabilitare / 
Extindere / Modernizare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniul  Naţional 
se cuprind numai cheltuieli 
pentru institutiile din subordinea 
acestuia, iar Muzeul „Ion 
Irimescu” nu sunt este 
subordonat ministerului. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

93.  Ministerul Culturii  Anexa 3 / 27
  

Extindere Muzeul Satului din 
Complexul Muzeal Bucovina 
Suceava 
5000 mii lei 

Finalizare lucrare/ Reabilitare / 
Extindere / Modernizare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniul  Naţional 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor  Senator  PSD Gavril Mirza 

se cuprind numai cheltuieli 
pentru institutiile din subordinea 
acestuia, iar Complexul Muzeul 
Bucovina, Suceava, nu sunt este 
subordonat ministerului. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

94.  Ministerul Culturii  Anexa 3 / 27 Reabilitare Cămin Cultural Băneşti 
Com.Fântânele, Jud Suceava 
1000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor  Senator  PSD Gavril Mirza 

Finalizare lucrare/ Reabilitare / 
Extindere / Modernizare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

95.  Ministerul Culturii  Anexa 3 / 27 Finalizarea Casei de Cultură „Victor 
Vasilescu” Oraşul Solca, jud. Suceava
1500 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Autor  Senator  PSD Gavril Mirza 

Finalizare lucrare/ Reabilitare / 
Extindere / Modernizare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

96.  Ministerul Culturii  Anexa 3 / 27 Reabilitare Cămin cultural  Finalizare lucrare/ Reabilitare / Se propune respingerea 
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Sat Laura oraşul Vicovu de Sus, Jud. 
Suceava 
2000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Autor  Senator  PSD Gavril Mirza 

Extindere / Modernizare 
 

amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

97.  Ministerul Culturii  Anexa 3 / 27 Reabilitare Cămin Cultural  Sat. 
Dolheştii Mare Com.Dolheşti, Jud. 
Suceava - 1000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Autor  Senator  PSD Gavril Mirza 

Finalizare lucrare/ Reabilitare / 
Extindere / Modernizare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
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lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

98.  Ministerul Culturii  Anexa 3 / 27 Reabilitare Cămin Cultural  Com. 
Zamostea, Jud. Suceava 1000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Autor  Senator  PSD Gavril Mirza 

Finalizare lucrare/ Reabilitare / 
Extindere / Modernizare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 71 -

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

99.  Ministerul Culturii  Anexa 3 / 27 Reabilitare Casa de Cultură 
Oraşul Dolhasca, jud Suceava - 1000 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Autor  Senator  PSD Gavril Mirza 

Finalizare lucrare/ Reabilitare / 
Extindere / Modernizare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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100 Ministerul Culturii  Anexa 3 / 27 Construcţie Cămin Cultural  Com. 
Fântâna Mare, jud. Suceava 
1500 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Autor  Senator  PSD Gavril Mirza 

Finalizare lucrare/ Reabilitare / 
Extindere / Modernizare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

101 Ministerul Culturii  Anexa 3 / 27 Reabilitare Cămin cultural 
Com.Forăşti, jud. Suceava 
1000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Autor  Senator  PSD Gavril Mirza 

Finalizare lucrare/ Reabilitare / 
Extindere / Modernizare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
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prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

102 Ministerul Culturii  Anexa 3 / 27 Reabilitare Cămin cultural  
Com. Grăniceşti, Jud. Suceava 
1000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor  Senator  PSD Gavril Mirza 

Finalizare lucrare/ Reabilitare / 
Extindere / Modernizare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
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avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

103 Ministerul Culturii  Anexa 3 / 27 Modernizare Cămin Cultural  
Com.Pătrăuţi, Jud. Suceava 
1500 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor  Senator  PSD Gavril Mirza 

Finalizare lucrare/ Reabilitare / 
Extindere / Modernizare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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104 Ministerul Culturii  Anexa 3 / 27 Modernizare Cămin Cultural  

Com.Poiana Stampei, Jud. Suceava 
2000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor  Senator  PSD Gavril Mirza 
 

Finalizare lucrare/ Reabilitare / 
Extindere / Modernizare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

105 Ministerul Culturii  Anexa 3 / 27 Modernizare Cămin Cultural  
Com. Vadu Moldovei, Jud. Suceava 
1000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Finalizare lucrare/ Reabilitare / 
Extindere / Modernizare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
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Autor  Senator  PSD Gavril Mirza Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

106 Ministerul Culturii  Anexa 3 / 27 

Modernizare Cămin Cultural  
Com.Zvoriştea, Jud. Suceava 
1500 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor  Senator  PSD Gavril Mirza 

Finalizare lucrare/ Reabilitare / 
Extindere / Modernizare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
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finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

107 Ministerul Culturii  Anexa 3 / 27 

Modernizare Cămin Cultural  
Com. Udeşti, Jud. Suceava 
1000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor  Senator  PSD Gavril Mirza 

Finalizare lucrare/ Reabilitare / 
Extindere / Modernizare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în cursul exerciţiului bugetar. 
 

108 Anexa nr. 3/27, capitolul 6701, 
titlul VI, grupa 51, art. 02, alin. 18 

Definitivarea lucrărilor de dotare şi 
modernizare a Căminului Cultural al 
comunei Cicăneşti, judeţul Argeş – 
250.000 lei 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Radu Costin VASILICĂ, 
deputat PSD 

Lucrarea este într-un stadiu avansat 
de finalizare, iar utilitatea 
Căminului Cultural este extrem de 
ridicată pentru locuitorii comunei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

109 Anexa nr. 3/27, capitolul 6701, 
titlul VI, grupa 51, art. 02, alin. 18 

Finalizarea lucrărilor de reabilitare a 
Căminului Cultural Cepari, din 
Comuna Cepari, judeţul Argeş – 
700.000 lei 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 

Căminul Cultural Cepari are nevoie 
urgentă de investiţii pentru a 
permite derularea în condiţii 
normale a activităţilor cultural - 
artistice, frecvente în comuna 
Cepari. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
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aflat la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Radu Costin VASILICĂ, 
deputat PSD 

 perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

110 Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Anexa 3/27 

Răscumpărarea imobilului „Cula 
Greceanu” - Măldăreşti, judeţul 
Vâlcea  
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Sumă necesară: 1.400 mii lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Imobilul a fost retrocedat prin lege 
foştilor proprietari în anul 2007. 
„Cula Greceanu” face parte 
integrată din Complexul Muzeal 
Măldăreşti. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

111 Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Anexa 3/27 

Construirea unui local pentru Casa 
de Cultură a municipiului Drăgăşani 
Valoarea pentru 2009 este de 2.000 

Imobil  unde a fost Casa de Cultura 
a fost retrocedat vechilor 
proprietari; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
exista baza legala pentru 
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mii lei 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

 finantarea unor astfel de 
cheltuieli din bugetul 
Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

112 Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Anexa 3/27 

Achiziţionarea spaţiului retrocedat 
pentru păstrarea Secţiei de 
Arheologie şi Carte Religioasă 
Veche din Oraşul Băile Govora, 
parte integrată a Muzeului Judeţean 
Vâlcea. 
Valoarea de achiziţionare a 
imobilului este de 1850 mii lei. 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 

Spaţiul a fost retrocedat foştilor 
proprietari  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

113 Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Anexa 3/27 

Reabilitare şi modernizare Cămin 
cultural Gh. Bodei, comuna  
Bărbăteşti 
 700.000 lei 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 

Clădirea actuală este deteriorată şi 
nu mai permite organizarea 
activităţilor culturale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
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rezervă al Guvernului 
 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

114 Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Anexa 3/27 

Reabilitare şi modernizare Cămin 
cultural Bistriţa,   comuna  Costeşti 
500.000 lei 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Clădirea actuală este deteriorată şi 
nu mai permite organizarea 
activităţilor culturale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
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În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

115 Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Anexa 3/27 

Reabilitare şi modernizare Cămin 
cultural Rugetu, comuna  Slătioara 
500.000 lei 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Clădirea actuală este deteriorată şi 
nu mai permite organizarea 
activităţilor culturale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

116 Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Anexa 3/27 

Reabilitare şi modernizare Cămin 
cultural Buneşti,   comuna  Buneşti 
300.000 lei 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Clădirea actuală este deteriorată şi 
nu mai permite organizarea 
activităţilor culturale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

117 Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Anexa 3/27 

Reabilitare şi modernizare Cămin 
cultural Foleştii de Sus,   comuna  
Tomşani 
600.000 lei 
 

Lucrări începute şi nefinalizate din 
anul 2009 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
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Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 

aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

118 Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Anexa 3/27  

Reabilitare şi modernizare Cămin 
cultural sat Cernişoara,   comuna  
Cernişoara 
500.000 lei 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Lucrări începute şi nefinalizate din 
anul 2009 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
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anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

119 Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Anexa 3/27  

Reabilitare şi modernizare Cămin 
cultural  Mateeşti ,   comuna   
Mateeşti 
500.000 lei 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Lucrări începute şi nefinalizate din 
anul 2009 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
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finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

120 Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Anexa 3/27  

Reabilitare şi modernizare Cămin 
cultural   Lăpuşata ,     comuna  
Lăpuşata 
500.000 lei 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Lucrări începute şi nefinalizate din 
anul 2009 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

121 Anexa 3/27/02, Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional, Capitol 
6701,  Protejarea si punerea in 
valoare a patrimoniului cultural 

Se alocă suma de 45 mii RON pentru 
întocmirea dosarului de includere 
serială a castelelor Peleş şi Pelişor 
împreună cu trei castele din Bavaria 

Aceasta acţiune corespunde 
iniţiativei de înscriere pe Lista 
Tentativă a Patrimoniului Cultural 
Mondial UNESCO a poziţiei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
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national pe Lista Patrimoniului Mondial al 
UNESCO. 
 
Sursa de finanţare: 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
 
Autori: 
Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
, Deputat PSD+PC Voicu Mădălin-
Ștefan, Senator PD-L Bașa Petru, 
Senator PNL Diaconu Mircea, 
Deputat UDMR Farkas Anna-Lili, 
Deputat PD-L Giurgiu Mircia, 
Deputat PD-L Axenie Carmen 

transfrontaliere „Royal Stagings. 
Castles as Constructed Dreams of 
Historicism”.  
  
 

utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de politica 
si strategie pe anul 2010. 

122 Anexa 3/27/02, Ministerul Culturii 
si Patrimoniului National 
Capitol 6701, subcapitol 03, 
Servicii Culturale 

Se alocă suma de 300 mii RON 
pentru proiectele propuse de 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional cu ocazia Anului 
Internaţional al Apropierii între 
Culturi: 

 Knowledge Route - 
Alexander Csoma de Körösi 
(Martie-Decembrie 2010) 
organizat în parteneriat cu 
Asociaţia Culturală Körösi 
Csoma Sándor, Hungarian 
Geographical Museum, 
Consiliul Judeţean Covasna.  

 Naţional Festival of Song 
fiddler Târgovişte (Mai - 
Decembrie 2010) 
(International festival of 

2010 a fost declarat Anul 
Internaţional al apropierii dintre 
culturi de către Adunarea Generală 
a Naţiunilor Unite (Decizia 62/90 
din 25 ianuarie 2008). Aceasta 
recomandă tuturor statelor membre 
organizarea de activităţi în 
domeniile dialogului interreligios şi 
intercultural şi cooperării pentru 
pace. 
Adunarea Generală a Naţiunilor 
Unite a "recomandat UNESCO (...) 
să joace un rol important în 
pregătirea celebrării Anului 
Internaţional al Apropierii dintre 
Culturi, în 2010" (Decizia A/63/22 
din 16 decembrie 2008).  
Astfel, Consiliul executiv (Decizia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de politica 
si strategie pe anul 2010. 
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music fiddler) organizat în 
parteneriat cu Asociaţia 
Romanes, Consiliul Judeţean 
Târgovişte, alte autorităţi 
locale.   

 Le Festival des Minorités 
Nationales "Delta Fêtes" 
(Aprilie - Noiembrie 2010) 
organizat de Ministerul 
Culturii, Casa de Cultură 
Sulina, Centrul pentru 
Prezervarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Tulcea. 

 
Sursa de finanţare: 
Ministerul Culturii si Patrimoniului 
National 
 
Autori: 
Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
, Deputat PSD+PC Voicu Mădălin-
Ștefan, Senator PD-L Bașa Petru, 
Senator PNL Diaconu Mircea, 
Deputat UDMR Farkas Anna-Lili, 
Deputat PD-L Giurgiu Mircia, 
Deputat PD-L Axenie Carmen 

181 EX/52) a invitat Directorul 
general UNESCO să întreprindă 
consultări în vederea elaborării unui 
proiect de Plan de acţiune ce a fost 
adoptat în cadrul celei de-a 35-a 
Conferinţe generale, în octombrie 
2009.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

123 Anexa 3/27/02, Ministerul Culturii 
si Patrimoniului National 
Capitol 6701, subcapitol 03, 
Servicii Culturale 

Se alocă suma de 45 mii RON pentru 
proiectul pilot Săptămâni (multi) 
culturale al Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional, aflat sub 
egida Convenţiei UNESCO privind 
protejarea şi promovarea diversităţii 
expresiilor culturale. 

Scopul principal al acestui proiect îl 
reprezintă implicarea şi rolul 
tinerilor în promovarea diversităţii 
expresiilor culturale şi a dialogului 
intercultural. Acesta se inscrie 
printre măsurile luate de România, 
prin M.C.P.N., de a implementa 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de politica 
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Sursa de finanţare: 
Ministerul Culturii si Patrimoniului 
National 
 
Autori: 

Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
, Deputat PSD+PC Voicu Mădălin-
Ștefan, Senator PD-L Bașa Petru, 
Senator PNL Diaconu Mircea, 
Deputat UDMR Farkas Anna-Lili, 
Deputat PD-L Giurgiu Mircia, 
Deputat PD-L Axenie Carmen 

Convenţia UNESCO menţionată. În 
conformitate cu Art. 7, fiecare stat 
parte a Convenţiei depune eforturi 
pentru a crea pe teritoriul propriu 
un „mediu prin care să încurajeze 
crearea, producerea, diseminarea şi 
accesul la diversele expresii 
culturale de pe teritoriul propriu şi 
din alte ţări ale lumii”.  
 
 

si strategie pe anul 2010. 

124 Anexa 3/27/02, Ministerul Culturii 
si Patrimoniului National 
Capitol 6701, subcapitol 50, Titlul 
XVII Alte servicii in domeniile 
culturii, recreerii si religiei 

Se alocă suma de 67 mii RON pentru 
organizarea celei de-a patra sesiuni a 
Seminarului Reţelei de experţi in 
domeniile patrimoniului cultural 
imaterial din Sud-Estul Europei 
(SEE) 
 
Sursa de finanţare: 
Ministerul Culturii si Patrimoniului 
National 
 
Autori: 

Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
, Deputat PSD+PC Voicu Mădălin-
Ștefan, Senator PD-L Bașa Petru, 
Senator PNL Diaconu Mircea, 
Deputat UDMR Farkas Anna-Lili, 
Deputat PD-L Giurgiu Mircia, 

Reţeaua de experţi a ţărilor din SEE 
a fost construită în anul 2007, la 
Arbanessi, în Bulgaria, în scopul 
creării uneri platforme comune în 
Regiune şi în vederea constituirii 
unei poziţii ferme pe plan 
internaţional în ceea ce priveşte 
politicile şi programele de 
conservare, salvgardare, protejare, 
transmitere şi punere în valoare a 
elementelor aparţinând 
patrimoniului imaterial.  
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de politica 
si strategie pe anul 2010. 
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Deputat PD-L Axenie Carmen 

125 Anexa 3/27/02, Ministerul Culturii 
si Patrimoniului National 
Capitol 6701 Protejarea si punerea 
in valoare a patrimoniului cultural 
national 

Se aloca suma de 250 mii RON 
pentru demararea programului 
„Tezaure Umane Vii – pastratori si 
transmitatori ai culturii traditionale” 
al Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National. 
 
Sursa de finanţare: 
Ministerul Culturii si Patrimoniului 

National 

 
Autori: 

Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
, Deputat PSD+PC Voicu Mădălin-
Ștefan, Senator PD-L Bașa Petru, 
Senator PNL Diaconu Mircea, 
Deputat UDMR Farkas Anna-Lili, 
Deputat PD-L Giurgiu Mircia, 
Deputat PD-L Axenie Carmen 

 
 

Odată cu intrarea în vigoare a 
Legii nr. 26/2008 privind protejarea 
patrimoniului cultural imaterial, 
Comisia naţională pentru 
salvgaldarea patrimoniului cultural 
imaterial are, printre atribuţiile sale, 
acordarea titlului de Tezaur Uman 
Viu acelor persoane percepute de 
comunitatea din care fac parte, 
drept singurele capabile să păstreze 
şi să transmită în forma şi cu 
mijloacele nealterate, un anumit 
element de patrimoniu imaterial. 
Programul „Tezaure Umane Vii” 
reprezintă o obligaţie a ţării noastre, 
stabilită prin lege şi, în acelaşi timp 
reprezintă o recomandarea a 
UNESCO în scopul punerii în 
aplicare a Convenţiei 2003. În anul 
2009 a fost stabilit regulamentul de 
acordare a titlurilor, regulament 
adoptat prin O.M.C.C.P.N. nr. 
2491/27.11.2009.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de politica 
si strategie pe anul 2010. 

126 Anexa 3/27/02, Ministerul Culturii 
si Patrimoniului National 
Capitol 6701 Protejarea si punerea 
in valoare a patrimoniului cultural 
national 

Se aloca suma de 100 mii RON 
pentru programul de recuperare unui  
tip specific  de cântare: Doina – 
element  reprezentativ al 
patrimoniului  cultural imaterial al 
umanităţii. 
 
Sursa de finanţare: 

Programul este proiectat pentru  
perioada 2009-2012. Doina 
reprezintă a doua candidatură a 
României, după Ritualul Căluşului 
(nov. 2005), pe Lista 
Reprezentativă de patrimoniului 
mondial a UNESCO. Ca element 
patrimonial aflat, în diverse etape, 
într-un stadiu evident de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de politica 
si strategie pe anul 2010. 
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crt. 
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Ministerul Culturii si Patrimoniului 

National 

 
Autori: 

Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
, Deputat PSD+PC Voicu Mădălin-
Ștefan, Senator PD-L Bașa Petru, 
Senator PNL Diaconu Mircea, 
Deputat UDMR Farkas Anna-Lili, 
Deputat PD-L Giurgiu Mircia, 
Deputat PD-L Axenie Carmen 

 
 
 
 

distorsionare sau dispariţie, doina 
reprezintă, în momentul de faţă, o 
prioritate a Compartimentului, în 
sensul elaborării şi punerii în 
aplicare programului de conservare 
a elementului genuin în zonele în 
care acest tip de cântare se mai 
practică (în special Olt, Dolj, Gorj). 
Programul presupune sesiuni de 
informare, anchete de teren, 
cartografierea pe zone etnografice, 
a elementului, proiecte şi 
parteneriate realizate între minister 
şi autorităţile locale, dar şi 
instituţiile cu atribuţii în domeniile 
patrimoniului cultural imaterial şi 
cu responsabilităţi pe linie 
UNESCO şi reprezintă 
angajamentul României odată cu 
intrarea Doinei, în octombrie 2009, 
pe Lista de Patrimoniu Imaterial al 
Umanităţii. 

127 Anexa 3/27/02, Ministerul Culturii 
si Patrimoniului National 
Capitol 6701 Protejarea si punerea 
in valoare a patrimoniului cultural 
national 

Se aloca suma de 100 mii RON 
pentru programul de salvgardare a 
Ritualului Calusului ca element  
reprezentativ al patrimoniului  
cultural imaterial al umanităţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Ministerul Culturii si Patrimoniului 

National 

Autori: 

În anul 2005, Ritualul Căluşului a 
fost admis pe Lista capodoperelor 
patrimoniului oral şi imaterial al 
umanităţii, devenită, începând cu 
luna noiembrie 2008, Lista 
reprezentativă de patrimoniu 
imaterial a UNESCO. Programul de 
salvgardare a început în anul 2006 
şi este proiectat a se încheia în anul 
2010, urmând ca din anul 2011 să 
fie elaborat un program naţional de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de politica 
si strategie pe anul 2010. 
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Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
, Deputat PSD+PC Voicu Mădălin-
Ștefan, Senator PD-L Bașa Petru, 
Senator PNL Diaconu Mircea, 
Deputat UDMR Farkas Anna-Lili, 
Deputat PD-L Giurgiu Mircia, 
Deputat PD-L Axenie Carmen 
 
 
 
 

conservare a ritualului. Iniţial, acest 
program a fost coordonat de o 
comisie naţională din subordinea 
ministerului, care, odată cu 
înfiinţarea Comisiei naţionale 
pentru salvgardarea patrimoniului 
cultural imaterial, a devenit grup de 
lucru în cadrul acestei Comisii. 
Programul de salvgardare 
presupune, în anul 2010, elaborarea 
unui Atlas al Căluşului, a unei 
metodologii de salvgardare, 
realizarea unui glosar de termeni şi 
a site-ului de prezentare a celor 
două elemente din Lista UNESCO, 
Doina si Ritualul Căluşului. 

128 Anexa 3/27/02, Ministerul Culturii 
si Patrimoniului National 
Capitol 6701 Protejarea si punerea 
in valoare a patrimoniului cultural 
national 

Se alocă suma de 25 mii RON pentru 
finalizarea dosarului de includere a 
centrului istoric al Sibiului pe Lista 
Patrimoniului Mondial UNESCO. 
Sursa de finanţare: 
Ministerul Culturii si Patrimoniului 
National 
 
Autori: 
Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
, Deputat PSD+PC Voicu Mădălin-
Ștefan, Senator PD-L Bașa Petru, 
Senator PNL Diaconu Mircea, 
Deputat UDMR Farkas Anna-Lili, 
Deputat PD-L Giurgiu Mircia, 
Deputat PD-L Axenie Carmen 

Această acţiune recuperează 
întarzierile acumulate în finalizarea 
acestui dosar şi reprezintă o 
condiţie obligatorie a candidaturii 
României în Comitetul 
Patrimoniului Mondial.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de politica 
si strategie pe anul 2010. 

129 Anexa 3/27/02, Ministerul Culturii Se alocă suma de 200 mii RON Programul urmareste renovarea  Se propune respingerea 
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si Patrimoniului National 
Capitol 6701 Protejarea si punerea 
in valoare a patrimoniului cultural 
national 

pentru reabilitarea si revitalizarea 
ansamblului Cetatii Sighisoara, zona 
inscrisa in Lista Patrimoniului 
Mondial UNESCO.  
 
Sursa de finanţare: 
Ministerul Culturii si Patrimoniului 
National 
 
Autori: 
Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
, Deputat PSD+PC Voicu Mădălin-
Ștefan, Senator PD-L Bașa Petru, 
Senator PNL Diaconu Mircea, 
Deputat UDMR Farkas Anna-Lili, 
Deputat PD-L Giurgiu Mircia, 
Deputat PD-L Axenie Carmen 

Scarii de lemn Acoperite si a 
cladirii in care functioneaza 
Biblioteca documentara , parte 
integranta a Muzeului de Istorie 
Sighisoara . Biblioteca 
Documentara a  infiintata in 1684 
ca Biblioteca a Scolii din Deal. Aici 
sunt depozitate aproximativ 30.000 
de volume, unele dintre ele raritati. 
Cladirea se afla in stare avansata de 
degradare reprezentand un pericol 
pentru patrimoniul cultural 
reprezentat de volumele gazduite. 
Scara acoperită sau Scara 
şcolarilor; cu 175  de trepte a fost 
construită în anul 1662. Aceasta 
reprezinta un obiectiv patrimonial 
deosebit a ansamblului aflat pe lista 
patrimoniului mondial UNESCO: 
Cetatea medievala Sighisoara. Prin 
aceasta alocarea bugetara se 
realizeaza adecvarea monumentelor 
istorice cu valoare culturala la 
nevoile si orizontul de asteptare ale 
populatiei in concordanta cu 
obiectivele prioritare ale strategiei 
Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National 
 

amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de politica 
si strategie pe anul 2010. 

130 Anexa 3/27/02, Ministerul Culturii 
si Patrimoniului National 
Capitol 6701, subcapitol 03, 
Servicii Culturale 

Se alocă suma de 45 mii RON pentru 
organizarea editie a treia  a 
Festivalului Sighisoara Muzicala. 
Festivalul este organizat in luna 

Festivalul reuneste artisti de 
renume ai muzicii romanesti si a 
fost organizat pentru prima data in 
anul 2008 sub egida Ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
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octombrie de catre Casa de Cultura a 
municipiului Sighisoara. 
 
 Sursa de finanţare: 
Ministerul Culturii si Patrimoniului 
National 
 
Autori: 
Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
, Deputat PSD+PC Voicu Mădălin-
Ștefan, Senator PD-L Bașa Petru, 
Senator PNL Diaconu Mircea, 
Deputat UDMR Farkas Anna-Lili, 
Deputat PD-L Giurgiu Mircia, 
Deputat PD-L Axenie Carmen 

Culturii si Cultelor in cadrul  
Anului European al Dialogului 
Intercultural – AEDI 2008. 
Festivalul isi propune cresterea 
gradului de acces si de participare a 
publicului la cultura dar si 
promovarea valorilor culturii 
romane in circuitul cultural si 
turistic national.  
 
 

utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de politica 
si strategie pe anul 2010. 

131 Anexa 3/27/02, Ministerul Culturii 
si Patrimoniului National 
Capitol 6701, subcapitol 50, Titlul 
XVII Alte servicii in domeniile 
culturii, recreerii si religiei 

Se alocă suma de 60 mii RON pentru 
amenajarea unui Atelier National de 
Creatie in cetatea medievala 
Sighisoara destinat artistilor plastici 
din tara si strainatate.  
Sursa de finanţare: 
Ministerul Culturii si Patrimoniului 
National 
 
Autori: 
Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
, Deputat PSD+PC Voicu Mădălin-
Ștefan, Senator PD-L Bașa Petru, 
Senator PNL Diaconu Mircea, 
Deputat UDMR Farkas Anna-Lili, 
Deputat PD-L Giurgiu Mircia, 
Deputat PD-L Axenie Carmen 

Prin acest proiect se urmareste 
sustinerea creatiei artistice 
contemporane si stimularea 
dezvoltarii sectorului industriilor 
culturale. 
Atelierul avand si rol expozitional 
realizeaza si cresterea gradului de 
acces si participare a publicului la 
cultura, cresterea vizibilitatii si 
importantei creatiei artistice in viata 
comunitatii, cresterea accesului 
publicului si a consumului de arta 
de la nivelul diversrelor categorii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de politica 
si strategie pe anul 2010. 

132 Anexa 3/27/02, Ministerul Culturii Se aloca suma de 824 mii RON In calitatea sa de stat membru al Se propune respingerea 
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si Patrimoniului National Capitol 
5001, Titlul VII, Alte transferuri, 
articol 02, alineat 01Contributii si 
cotizatii la organisme internationale 
 
 
 

(echivalentul aproximativ al 95 mii 
USD plus 131 500 euro) pentru 
cotizatiile Romaniei la UNESCO. 
 
Sursa de finanţare: 
Ministerul Culturii si Patrimoniului 
National 
 
Autori: 
Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
, Deputat PSD+PC Voicu Mădălin-
Ștefan, Senator PD-L Bașa Petru, 
Senator PNL Diaconu Mircea, 
Deputat UDMR Farkas Anna-Lili, 
Deputat PD-L Giurgiu Mircia, 
Deputat PD-L Axenie Carmen 

UNESCO, Romania trebuie sa-si 
respecte obligatiile financiare. 
Astfel, aceasta suma reprezinta 
cotizatiile la UNESCO (90 mii 
USD si 110 mii euro) , la 
Patrimoniul Mondial Imaterial 
(1500 USD), la Patrimoniul 
Mondial Material (1500 USD), la 
Uniunea Latina (20 mii euro) si la 
Grupul Francofon (1500 euro). 
 
 

amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de politica 
si strategie pe anul 2010. 

133 Anexa 3/27/02, Ministerul Culturii 
si Patrimoniului National Capitol 
5001, Titlul VII, Alte transferuri, 
articol 02, alineat 01Contributii si 
cotizatii la organisme internationale 
 
 
 

Se aloca suma de 84 mii RON 
(echivalentul aproximativ a 20  mii 
euro) pentru programele Romaniei la 
UNESCO. 
Sursa de finanţare: 
Ministerul Culturii si Patrimoniului 
National 
 
Autori: 
Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
, Deputat PSD+PC Voicu Mădălin-
Ștefan, Senator PD-L Bașa Petru, 
Senator PNL Diaconu Mircea, 
Deputat UDMR Farkas Anna-Lili, 
Deputat PD-L Giurgiu Mircia, 
Deputat PD-L Axenie Carmen 

Romania trebuie sa-si onoreze 
obligatiile internationale asumate si 
sa participe la Colocviul 
International cu ocazia Zilei 
Francofoniei (15 mii euro) si la 
Zilele Europei (5 mii euro).  
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de politica 
si strategie pe anul 2010. 

134 Ministerul Culturii şi Patrimoniului Se propune suplimentarea bugetului Starea actuală necesită reabilitarea Se propune respingerea 
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Naţional, Anexa 3/27/02, capitolul 
5001, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 18- Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale şi pentru unităţi de 
cultura. 

alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
3.000 mii lei pentru reabilitarea 
Cinematografului „Unirea” 
Zimnicea. Jud. Teleorman 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Nicolae Banicioiu  - PSD 

construcţiei existente, amenajarea 
sălilor de spectacol şi dotarea cu 
aparatură de specialitate pentru 
proiecţia de film. Menţionăm că 
este singurul cinematograf din oraş  
şi din zonă. 
 

amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

135 Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, Anexa 3/27/02, capitolul 
5001, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 18- Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale şi pentru unităţi de 
cultura. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma 300 
mii lei pentru reabilitarea Căminului 
Cultural, comuna Izvoarele, jud. 
Teleorman 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 

Căminul este într-o stare avansată 
de degradare, având nevoie de 
reparaţii capitale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
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Guvernului 
 
Autor: Nicolae Banicioiu  - PSD 

lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

136 Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, Anexa 3/27/02, capitolul 
5001, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 18- Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale şi pentru unităţi de 
cultura. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
300 mii lei pentru reabilitarea 
Căminului Cultural din localitatea 
Brânceni, jud. Teleorman 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor:   - PSD 

Căminul este într-o stare avansată 
de degradare, având nevoie de 
reparaţii capitale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
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de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

137 Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, Anexa 3/27/02, capitolul 
5001, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 18- Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale şi pentru unităţi de 
cultura. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
500 mii lei pentru reabilitarea 
Căminului Cultural din localitatea 
Furculeşti, jud. Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Nicolae Banicioiu  - PSD 

Căminul este într-o stare avansată 
de degradare, având nevoie de 
reparaţii capitale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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138 Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, Anexa 3/27/02, capitolul 
5001, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 18- Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale şi pentru unităţi de 
cultura. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
40 mii  lei pentru finalizarea 
acoperişului la Biserica Sfantul 
Nicolae din localitatea  Frumoasa, 
jud. Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Nicolae Banicioiu  - PSD 

Acoperişul necesită finalizarea 
întrucât există infiltraţii de apă ce 
afectează structura şi picturile. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

139 Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, Anexa 3/27/02, capitolul 
5001, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 18- Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale şi pentru unităţi de 
cultura. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
300 mii lei pentru reabilitarea 
Căminului Cultural din localitatea 
Viişoara, jud. Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Nicolae Banicioiu  - PSD 

Căminul este într-o stare avansată 
de degradare, având nevoie de 
reparaţii capitale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
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de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

140 Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Anexa 3/27/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12 Sustinerea Cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pe unitatile de 
cult astfel: 

- Constructia unei biserici 
ortodoxe in localitatea Mihail 
Kogalniceanu, judetul Tulcea 
– suma de 250 mii lei 

 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Varujan Pambuccian   -  

Suma este necesara pentru 
construirea lacasului de cult.... 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

141 Anexa 3/27 capitol 67.01 Min 
Culturii si Patrimoniului National 
 

Reabilitarea cladirii Muzeului 
Municipal Iasi -2 400 000 RON 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat 
 
Autor: Deputat Luminita Iordache + 
GRUP PARLAMENTAR PSD - PC 

Important pt istoria Iasului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari  
din bugetul Ministerului Culturii 
si Patrimoniului National. 
De asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece nu este clar 
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precizata. 
142 Anexa3/27 Min Culturii si 

Patrimoniului National 
Renovarea fostei scoli gen din satul 
Medeleni com Golaesti,trecerea ei si 
a parcului in patrimoniul national si 
transformarea in muzeul „Ionel 
Teodoreanu”/ 4 000 000 RON 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat/fonduri 
nerambursabile 
 
Autor: Deputat Luminita Iordache + 
GRUP PARLAMENTAR PSD - PC 

Aici a fost casa in care a locuit 
Ionel Teodoreanu si tot aici a scris 
cartea „La Medeleni” 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari  
din bugetul Ministerului Culturii 
si Patrimoniului National. 
De asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece nu este clar 
precizata. 

143

MINISTERUL CULTURII 
SI PATRIMONIULUI 
NATIONAL 
Anexa 3/27/02 
Cap.6701, Subcapitol 03 
Grupa 12 Consolidarea şi 
restaurarea monumentelor istorice 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pe unitatile de 
cult astfel : 
Reabilitarea bisericii “Schimbarea la 
faţă”, Strada Domnească, Galaţi – 
suma de 35.000 lei 
 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului.  
 
Autor DEPUTAT   
DRAGOŞ GABRIEL ZISOPOL 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

144 MINISTERUL CULTURII  
SI PATRIMONIULUI 
NATIONAL 
Anexa 3/27/02 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pe unitatile de 
cult astfel: 
Reabilitarea bisericii „Schimbarea la 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
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Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

faţă”, str. Mircea cel Bătrân nr. 36, 
Constanţa – suma de 35.000 lei 
 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului.  
 
Autor DEPUTAT   
DRAGOŞ GABRIEL ZISOPOL 

unitatilor de cult. 
 

bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

145 MINISTERUL CULTURII  
SI PATRIMONIULUI 
NATIONAL 
Anexa 3/27/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pe unitatile de 
cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea bisericii 
“Buna Vestire”, str. Calea 
Călăraşilor nr. 3, Brăila – suma de 
35.000 lei 
 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului.  
 
Autor DEPUTAT   
DRAGOŞ GABRIEL ZISOPOL 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

146 MINISTERUL CULTURII  
SI PATRIMONIULUI 
NATIONAL 
Anexa 3/27/02 
Cap.5001 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pe unitatile de 
cult astfel : 
 
Reabilitarea bisericii “Sfântul 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
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Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Nicolae” , str. Păcii nr.1, Sulina, 
judetul Tulcea – suma de 35.000 lei 
 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului.  
 
Autor DEPUTAT   
DRAGOŞ GABRIEL ZISOPOL 

 al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

147 MINISTERUL CULTURII  
SI PATRIMONIULUI 
NATIONAL 
Anexa 3/27/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pe unitatile de 
cult astfel : 
Reabilitarea bisericii “Buna Vestire”, 
str. Buna Vestire nr. 2, Tulcea – 
suma de 25.000 lei 
 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului.  
 
Autor DEPUTAT   
DRAGOŞ GABRIEL ZISOPOL 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

148 MINISTERUL CULTURII  
SI PATRIMONIULUI 
NATIONAL 
Anexa 3/27/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pe unitatile de 
cult astfel : 
Reabilitarea bisericii “Sfânta 
Treime”, str. George Baritiu nr. 12, 
Braşov – suma de 25.000 lei 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
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Art.12  Susţinerea cultelor  
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului.  
 
Autor DEPUTAT   
DRAGOŞ GABRIEL ZISOPOL 

In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

149 MINISTERUL CULTURII  
SI PATRIMONIULUI 
NATIONAL 
Anexa 3/27/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pe unitatile de 
cult astfel : 
Reabilitarea bisericii “Izvorul 
Tămăduirii”, str. Teilor, Calafat, 
judeţul Dolj – suma de 25.000 lei 
 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului.  
 
Autor DEPUTAT   
DRAGOŞ GABRIEL ZISOPOL 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

150 MINISTERUL CULTURII  
SI PATRIMONIULUI 
NATIONAL 
Anexa 3/27/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pe unitatile de 
cult astfel : 
Reabilitarea bisericii “Buna Vestire”, 
str. Mircea cel Bătrân nr. 12, Giurgiu 
– suma de 25.000 lei 
 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
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Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului.  
 
Autor DEPUTAT   
DRAGOŞ GABRIEL ZISOPOL 

finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

151 MINISTERUL CULTURII 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 
de cult astfel : 
- Reabilitarea Bisericii Romano-

Catolice  din localitatea Poiana 
Micului, judeţul Suceava–  cu 
suma de 30 mii lei. 

 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 
 
Autor: DEPUTAT  Longher 
Ghervazen 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta unitatilor de 
cult. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

152 MINISTERUL CULTURII 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 
de cult astfel: 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolice  din localitatea  Soloneţu 
Nou, judeţul Suceava–  cu suma de 
50 mii lei 
 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta unitatilor de 
cult. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
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Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 
 
Autor: DEPUTAT  Longher 
Ghervazen 

avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

153 MINISTERUL CULTURII 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 
de cult astfel : 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolice  Inălţarea Domnului din 
localitatea  Câmpulung 
Moldovenesc, judeţul Suceava–  cu 
suma de 30 mii lei 
 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 
 
Autor: DEPUTAT  Longher 
Ghervazen 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta unitatilor de 
cult. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

154 MINISTERUL CULTURII 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 
de cult astfel : 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolice  din localitatea  Pleşa –
Sf.Ana, judeţul Suceava–  cu suma 
de 30 mii lei. 
 
Sursa de Finantare : fondul de 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta unitatilor de 
cult. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
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rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 
 
Autor: DEPUTAT  Longher 
Ghervazen 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

155 MINISTERUL CULTURII 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 
de cult astfel : 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolice  din municipiul Suceava – 
Sf.Ioan Nepomuk, judeţul Suceava–  
cu suma de 50 mii lei. 
 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 
 
Autor: DEPUTAT  Longher 
Ghervazen 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta unitatilor de 
cult. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

156 MINISTERUL CULTURII 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 
de cult astfel : 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolice  din localitatea Gura 
Humorului, judeţul Suceava–  cu 
suma de 30 mii lei 
 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta unitatilor de 
cult. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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guvernului. 
 
Autor: DEPUTAT  Longher 
Ghervazen 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

157 MINISTERUL CULTURII 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 
de cult astfel : 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolice  din localitatea  Rădăuţi 
Naşterea Sfintei Fecioare Maria , 
judeţul Suceava–  cu suma de 30 mii 
lei. 
 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 
 
Autor: DEPUTAT  Longher 
Ghervazen 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta unitatilor de 
cult. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

158 MINISTERUL CULTURII 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolice  din localitatea Cacica  
Adormirea Maicii Domnului, judeţul 
Suceava–  cu suma de 50 mii lei. 
 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta unitatilor de 
cult. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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guvernului. 
 
Autor: DEPUTAT  Longher 
Ghervazen 

bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

159 MINISTERUL CULTURII 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 
de cult astfel : 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolice  din localitateaMoara, 
judeţul Suceava–  cu suma de 30 mii 
lei. 
 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 
 
Autor: DEPUTAT  Longher 
Ghervazen 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta unitatilor de 
cult. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

160 MINISTERUL CULTURII 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 
de cult astfel : 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolice  din localitatea  Siret , 
judeţul Suceava–  cu suma de 30 mii 
lei. 
 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 
 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta unitatilor de 
cult. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
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Autor: DEPUTAT  Longher 
Ghervazen 

va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

161 MINISTERUL CULTURII 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 
de cult astfel : 
Amenajare cale acces şi parcare la 
Biserica  Romano-Catolice  din 
localitatea Cacica  , judeţul Suceava–  
cu suma de 120 mii lei. 
 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 
 
Autor: DEPUTAT  Longher 
Ghervazen 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta unitatilor de 
cult. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

162 MINISTERUL CULTURII SI 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
Cap.6701, Subcapitol 03 
Grupa 12 Consolidarea şi 
restaurarea monumentelor istorice 

Se propune suplimentarea sumei  
alocate pe anul 2010 pentru  unitatile 
de cult astfel : 
Consolidare şi restaurare monument 
istoric 
-Palatul Episcopal al Bisericii 
Evanghelice C.A. aflat în Sibiu pe 
bulevard General Magheru nr.4 
,pentru lucrări de reparatii exterioare 
şi interioare cu suma de 300 mii lei. 
 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 

Necesitatea urgenta de sume pentru 
lucrari de refacere a acoperisului si 
consolidari,  pentru buna 
desfasurare a activitatilor din 
incinta unitatilor de cult. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 111 -

guvernului. 
Autor: DEPUTAT  Ovidiu Gant 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

163 Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional  Anexa 3/27/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2010 pentru unităţile 
de cult, pentru continuarea lucrărilor 
de reabilitare şi reparaţii capitale la 
“Biserica Ortodoxă Sârbă 
Cralovăţ”,comuna Topolovăţ, jud. 
Timiş, cu suma de 100 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: DEPUTAT  Popov Duşan 

Biserica este veche, datând din 
1868 şi a fost grav afectată în urma 
alunecărilor de teren din zonă, 
suma cerută fiind necesară 
continuării lucrărilor de reparaţii 
capitale. Există întocmit proiectul 
tehnic pentru reparaţii capitale. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

164 Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional  Anexa 3/27/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2010 pentru unităţile 
de cult, pentru continuarea lucrărilor 
de reabilitare şi reparaţii capitale la 
“Biserica Ortodoxă Sârbă Parţa”, 
comuna Parţa, jud. Timiş, cu suma 
de 645 mii lei  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: DEPUTAT  Popov Duşan 

Biserica este declarată monument 
istoric, datând din sec. XIX, fiind 
cea mai afectată unitate de cult din 
Banat, în urma ultimelor cutremure 
din zonă. Suma cerută este 
destinată continuării lucrărilor de 
reabilitare şi reparaţii capitale, 
proiectul tehnic respectiv fiind 
întocmit. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

165 Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional  Anexa 3/27/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2010 pentru unităţile 
de cult, pentru continuarea lucrărilor 
de reabilitare şi reparaţii capitale la: 
“Biserica Ortodoxă Sârbă 
Petrovaselo”, comuna Recaş, jud. 
Timiş, cu suma de 150 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: DEPUTAT  Popov Duşan 

Biserica este veche, datând din 
1900 şi a fost grav afectată în urma 
alunecărilor de teren din zonă, 
suma cerută fiind necesară 
continuării lucrărilor de reparaţii 
capitale. Există întocmit proiectul 
tehnic pentru reparaţii capitale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

166 Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional  Anexa 3/27/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2010 pentru unităţile 
de cult, pentru continuarea lucrărilor 
de reabilitare la ”Mănăstirea 
Ortodoxă Sârbă Sfântul Gheorghe”, 
sat Mănăstire, Com. Birda, Jud. 
Timiş, cu suma 700 mii lei . 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: DEPUTAT  Popov Duşan 

Mănăstirea este declarată 
monument istoric, datând din sec. 
XV, suma cerută fiind destinată 
începerii restaurării picturilor 
murale din interior. Pentru acest 
obiectiv este întocmit proiectul 
tehnic pentru aferent. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar 
167 MINISTERUL CULTURII SI 

PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pe unitatile de 
cult astfel : 
Biserica Ortodoxă Ucraineană  
“Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din 
mun.Reşiţa – pentru lucrări de  
finisaje exterioare şi interioare cu 
suma de 450 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: DEPUTAT  Stefan Buciuta 

Necesitatea urgenta de sume pentru 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pentru buna desfasurare a 
activitatilor din incinta unitatilor de 
cult. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

168 MINISTERUL CULTURII SI 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pe unitatile de 
cult astfel : 
 
Biserica Ortodoxă “Sfinţii Apostoli 
Petru şi Pavel” din mun. Suceava – 
pentru lucrări de aducţiune de apă, 
canalizare şi construcţia unui grup 
sanitar, cu suma de 60 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: DEPUTAT  Stefan Buciuta 

Necesitatea urgenta de sume pentru 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pentru buna desfasurare a 
activitatilor din incinta unitatilor de 
cult. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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169 Anexa 3/27/29 Prevederea în Buget a sumei de 100 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
"Reabilitare cămine culturale"   
din comuna Coroisânmartin, jud. 
Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Corneliu Grosu 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale.  
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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170 Anexa 3/27/29 Prevederea în Buget a sumei de 60 
mii lei reprezentând finalizarea 
investiţiei la obiectivul:  
"Reabilitarea Biblioteci Municipale"  
din municipiul Reghin, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Corneliu Grosu 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale.  
Investiţie începută în anul 2008 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

171 Anexa 3/27/29 Prevederea în Buget a sumei de 75 
mii lei reprezentând finalizarea 
investiţiei la obiectivul:  
"Reabilitarea Casei de Cultură Eugen 
Nicoară"  din municipiul Reghin, 
jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale.  
Investiţie începută în anul 2008 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
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Autor: Senator Corneliu Grosu privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

172 Anexa 3/27/29 Prevederea în Buget a sumei de 60 
mii lei reprezentând finalizarea 
investiţiei la obiectivul:  
"Reabilitarea Clădirea Muzeului 
Etnografic Reghin"   
din municipiul Reghin, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Corneliu Grosu 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale.  
Investiţie începută în anul 2008 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 117 -

Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

173 Anexa 3/27/29 Prevederea în Buget a sumei de 567 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
"Reabilitare Cămin Cultural Miheşu 
de Câmpie"   
din comuna Miheşu de Câmpie, jud. 
Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Corneliu Grosu 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale.  
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
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500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

174 Anexa 3/27/29 Prevederea în Buget a sumei de 
1.527 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
"Modernizare, reabilitare 
cinematograf Sărmaşu şi 
transformare în Centru Cultural"   
din oraşul Sărmaşu, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Corneliu Grosu 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale.  
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
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500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

175 Anexa 3/27/29 Prevederea în Buget a sumei de 600 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
"Cămin Cultural Deda"   
din comuna Deda, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Corneliu Grosu 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale.  
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
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500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

176 Anexa 3/27/29 Prevederea în Buget a sumei de 240 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
"Amenajări exterioare Complex 
Cultural Crăieşti"   
din oraşul Sărmaşu, jud. Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Corneliu Grosu 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale.  
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
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500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

177 Anexa 3/27/29 Prevederea în Buget a sumei de 
7.140 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  
"Reamenajarea şi mansardarea 
acoperişului Căminului Cultural 
Miercurea Nirajului"   
din oraşul Miercurea Nirajului, jud. 
Mureş  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Corneliu Grosu 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale.  
Obiectiv început în anul 2009 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile pentru 
reamenajarea şi mansardarea se 
încadrează în categoria altor 
cheltuieli de investiţii, fiind 
prevăzute în programul de 
investiţii, în sumă globală în 
cadrul poziţiei C - „Alte 
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cheltuieli de investiţiicheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

178 Anexa 3/27/29 Prevederea în Buget a sumei de 57 
mii lei reprezentând asigurarea 
cofinanţării pt. realizarea investiţiei 
la obiectivul:  
"Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele 
Naturii"   
din municipiul Tg. Mureş, jud. 
Mureş (Consiliul Judeţean Mureş) 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Corneliu Grosu 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale.  
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind reabilitarea 
se încadrează în categoria altor 
cheltuieli de investiţii, fiind 
prevăzute în programul de 
investiţii, în sumă globală în 
cadrul poziţiei C - „Alte 
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cheltuieli de investiţiicheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

179 Anexa 3/27/29 Prevederea în Buget a sumei de 
5.200 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei la obiectivul:  
"Amenajare clădire – Teatru pentru 
copii şi tineret Ariel"   
din municipiul Tg. Mureş, jud. 
Mureş (Consiliul Judeţean Mureş) 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Corneliu Grosu 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale.  
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind reabilitarea 
se încadrează în categoria altor 
cheltuieli de investiţii, fiind 
prevăzute în programul de 
investiţii, în sumă globală în 
cadrul poziţiei C - „Alte 
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cheltuieli de investiţiicheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

180 Anexa 3/27/29 Prevederea în Buget a sumei de 
1.700 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei la obiectivul:  
"Reabilitare – restaurare Palatul 
Culturii"   
din municipiul Tg. Mureş, jud. 
Mureş (Consiliul Judeţean Mureş) 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Corneliu Grosu 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale.  
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind reabilitarea 
se încadrează în categoria altor 
cheltuieli de investiţii, fiind 
prevăzute în programul de 
investiţii, în sumă globală în 
cadrul poziţiei C - „Alte 
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cheltuieli de investiţiicheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

181 Anexa 3/27/29 Prevederea în Buget a sumei de 
1.300 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei la obiectivul:  
"Reabilitare – restaurare Palatul 
Administrativ"   
din municipiul Tg. Mureş, jud. 
Mureş (Consiliul Judeţean Mureş) 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Corneliu Grosu 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale.  
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind reabilitarea 
se încadrează în categoria altor 
cheltuieli de investiţii, fiind 
prevăzute în programul de 
investiţii, în sumă globală în 
cadrul poziţiei C - „Alte 
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cheltuieli de investiţiicheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

182 Anexa 3/27/29 Prevederea în Buget a sumei de 290 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei la obiectivul:  
"SF + PT Muzeul Judeţean – 
Castelul Gurghiu"   
jud. Mureş (Consiliul Judeţean 
Mureş) 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Corneliu Grosu 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale.  
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile privind reabilitarea 
se încadrează în categoria altor 
cheltuieli de investiţii, fiind 
prevăzute în programul de 
investiţii, în sumă globală în 
cadrul poziţiei C - „Alte 
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cheltuieli de investiţiicheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

183 Anexa nr. 3/27 capitol 6701 grupa 
55 titlul 55 alte transferuri 

Lucrări de reabilitare Cămine 
culturale – com. Costeşti, jud. Buzău 
= 525 mii lei şi Siriu, jud. Buzău = 
447 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
 
Autor: dr Ion Vasile – senator, 
Grupul parlamentar PSD+PC  

- necesitatea existenţei căminelor 
culturale în comuna Costeşti şi 
Siriu conform proiectelor existente 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu este 
clar formulata. 

184 Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional cu 
4.375 mii lei pentru finalizarea, 
reabilitarea şi modernizarea 
instituţiilor de cultură din judeţul 
Vrancea: 
 
Reabilitare şi modernizare cămine 
culturale în municipii şi oraşe  
- Reabilitare Casa de Cultură oraşul 
Odobeşti  – 500 mii lei 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
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Reabilitare şi modernizare cămine 
culturale în comune 
- Reabilitare Cămin cultural comuna 
Coteşti –  100 mii lei 
- Reabilitare Cămin cultural comuna 
Goleşti – 1.000 mii lei 
- Reabilitare Cămin cultural comuna 
Năruja –  500 mii lei 
- Reabilitare Cămin cultural comuna 
Nereju –  190 mii  lei 
- Reabilitare termică şi modernizare 
Cămin cultural comuna Păuleşti – 
100 mii lei 
- Reabilitare şi modernizare Cămin 
cultural comuna Vidra – 985 mii lei 
- Reabilitare şi modernizare Cămin 
cultural comuna Vîrtşcoiu – 1.000 
mii lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01 
 
Autor: Deputat Cristian Sorin 
Dumitrescu 

multe clădiri ale căminelor 
culturale se află în patrimoniul 
naţional.  
 
 

bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

185 Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional cu 
465 mii lei pentru finalizarea, 
reabilitarea şi modernizarea lăcaşuri 
de cult din judeţul Vrancea: 
Construire lăcaşuri de cult – biserici 
în comune 
- Sala prăznuire Budesti şi Cotesti 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la creşterea gradului de acces 
şi participare la cultură şi morală 
religioasă, avându-se în vedere 
faptul că foarte multe clădiri ale 
lăcaşurilor de cult se află în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
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comuna Coteşti – 50 mii lei 
- Construire biserică comuna Păuleşti 
– 215 mii lei 
Construire lăcaşuri de cult – biserici 
în municipii şi oraşe  
- Biserica Cartier sinistraţi şi 
Biserica Cazacli oraşul Odobeşti – 
200 mii lei 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
 
Autor: Deputat Cristian Sorin 
Dumitrescu 

patrimoniul naţional.  
 
 

avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

186 Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Construcţie biserică ortodoxă 
Adormirea Maicii Domnului, oraş 
Uricani, jud. Hunedoara  

- 1.500.000 lei  
 

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

Autor: dl. Cornel Cristian Resmeriţă 
– deputat PSD+PC 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
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capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

187 Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 
 

 Construcţie biserică ortodoxă - 
Parohia ortodoxă Vulcan, centrul 
Vechi, mun. Vulcan, jud. Hunedoara  

- 300.000 lei  
 

Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01 
 
Autor: dl. Cornel Cristian Resmeriţă 
– deputat PSD+PC 

Asigurarea acestor sume necesare 
construirii lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

188 Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Reabilitare Cinematograful 
Retezatul, oraş Uricani, jud. 
Hunedoara  

- 1.000.000 lei  
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01 
 
Autor: dl. Cornel Cristian Resmeriţă 
– deputat PSD+PC 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale căminelor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unor 
astfel de obiective.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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culturale şi lăcaşurilor de cult se 
afla în patrimoniul naţional.  

bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

189 Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Reabilitare Cinematograful Cultural, 
municipiul Lupeni, jud. Hunedoara  

- 1.000.000 lei  
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01 
 
Autor: dl. Cornel Cristian Resmeriţă 
– deputat PSD+PC 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale căminelor 
culturale se afla în patrimoniul 
naţional.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unor 
astfel de obiective.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

190 Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Reabilitare Clubul Pensionarilor, 
oraş Uricani, jud. Hunedoara  

- 1.000.000 lei  
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01 
 
Autor: dl. Cornel Cristian Resmeriţă 
– deputat PSD+PC 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unor 
astfel de obiective.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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multe clădiri ale căminelor 
culturale se afla în patrimoniul 
naţional.  
 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

191 Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Reabilitare Palatul Muncitoresc 
Lupeni, mun. Lupeni, jud. 
Hunedoara  

- 5.000.000 lei  
 

Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01 
 
Autor: dl. Cornel Cristian Resmeriţă 
– deputat PSD+PC 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale căminelor 
culturale se afla în patrimoniul 
naţional.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unor 
astfel de obiective.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

192 Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Reabilitare şi modernizare Biserica 
Baptistă Sfânta Treime Lupeni, 
municipiul Lupeni, Jud. Hunedoara  

- 150.000 lei  
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01 
 
Autor: dl. Cornel Cristian Resmeriţă 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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– deputat PSD+PC se află în patrimoniul naţional.  
 
 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

193 Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Reabilitare şi modernizare Biserica 
Penticostală Lupeni, municipiul 
Lupeni, Jud. Hunedoara  

- 150.000 lei  
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01. 
 
Autor: dl. Cornel Cristian Resmeriţă 
– deputat PSD+PC 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

194 Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Reabilitare şi modernizare Biserica 
Adventistă de Ziua a Şaptea Lupeni, 
municipiul Lupeni, Jud. Hunedoara  

- 50.000 lei  
 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
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Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01 
 
Autor: dl. Cornel Cristian Resmeriţă 
– deputat PSD+PC 

promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional.  
 
. 
 

al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

195 Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Reabilitare Clubul Sindicatelor 
Vulcan, mun. Vulcan, jud. 
Hunedoara  

- 1.000.000 lei  
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01. 
 
Autor: dl. Cornel Cristian Resmeriţă 
– deputat PSD+PC 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale căminelor 
culturale se afla în patrimoniul 
naţional.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unor 
astfel de obiective.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

196 Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Reabilitare Clubul Sindicatelor 
Lupeni, mun. Lupeni, jud. 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
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Hunedoara  
- 1.000.000 lei  

 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01 
 
Autor: dl. Cornel Cristian Resmeriţă 
– deputat PSD+PC 

modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale căminelor 
culturale se afla în patrimoniul 
naţional.  

există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unor 
astfel de obiective.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

197 Anexa 3/27 - Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional   

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional  la Capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie”, 
Subcapitolul 03 paragraful 14 Centre 
culturale  cu suma de 830 mii lei 
pentru: 
 
1. Reabilitarea Căminului cultural 
din comuna Gura Teghii, jud. Buzău 
– 100 mii lei 
2. Reabilitarea Căminului cultural 
din comuna Gura Teghii, sat 
Furtuneşti, jud. Buzău – 100 mii lei 
3. Reabilitarea căminului cultural din 
comuna Brădeanu, sat Brădeanu, jud. 
Buzău – 30 mii lei 
4. Reabilitarea Căminului cultural 

Sumele sunt necesare pentru lucrări 
de reparaţii şi consolidări pentru 
buna desfăşurare a activităţii  
unităţilor de cultură menţionate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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din comuna Gura Teghii, sat Păltiniş, 
jud. Buzău – 100 mii lei 
5. Reabilitarea Căminului cultural 
din comuna Gura Teghii, sat 
Varlaam, jud. Buzău – 100 mii lei 
6. Reabilitarea Căminului cultural 
din comuna Zărneşti, satul Fundeni, 
jud. Buzău – 100 mii lei 
7. Reabilitarea Căminului cultural 
din comuna Zărneşti, satul Vadu 
Soreşti, jud. Buzău – 100 mii lei 
8. Reabilitarea Căminului cultural 
din comuna Lopătari, jud. Buzău – 
100 mii lei 
9. Reabilitarea Căminului cultural 
din comuna Lopătari, sat Luncile, 
jud. Buzău – 100 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Dl. Adrian Mocanu – dep. 
PSD 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

198 Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Continuare reabilitare Cinematograf 
Mun. Brad, jud. Hunedoara 

- 1.000.000 lei  
 

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

Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – deputat 
PSD+PC 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unor 
astfel de obiective.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
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se află în patrimoniul naţional.  
 
 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

199 Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Continuare investiţiilor Biserica 
Ortodoxă Sfântul Nicolae şi Biserica 
Sfânta Varvara, mun. Brad, jud. 
Hunedoara 

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

Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – deputat 
PSD+PC 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

200 Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Continuare investiţiilor Biserica 
Mesteacăn, sat Mesteacăn, mun. 
Brad, jud. Hunedoara 

- 500.  
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01000 lei  

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
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Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – deputat 
PSD+PC 

si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional.  
 
 

finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

201 Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Continuare investiţiilor Cămin 
Cultural, sat Băiţa, mun. Brad, jud. 
Hunedoara 

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

 
Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – deputat 
PSD+PC 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale căminelor 
culturale şi lăcaşurilor de cult se 
afla în patrimoniul naţional.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
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finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

202 Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Continuare investiţiilor Biserica 
Ortodoxă Vulcez, com. Veţel,  jud. 
Hunedoara 

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

 
Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – deputat 
PSD+PC 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

203 Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Continuare investiţiilor Biserica 
Ortodoxă Lejnic, com. Veţel,  jud. 
Hunedoara 

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

Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – deputat 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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PSD+PC se află în patrimoniul naţional.  
 
 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

204 Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Continuare investiţiilor Cămin 
Cultural Veţel, com. Veţel,  jud. 
Hunedoara 

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

 
Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – deputat 
PSD+PC 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale căminelor 
culturale şi lăcaşurilor de cult se 
afla în patrimoniul naţional.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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205 Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 

şi Patrimoniului Naţional 
 

Continuare investiţiilor Cămin 
Cultural, sat Glodghileşti, com. 
Burjuc,  jud. Hunedoara 

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

 
Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – deputat 
PSD+PC 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale căminelor 
culturale şi lăcaşurilor de cult se 
afla în patrimoniul naţional.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

206 Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Continuare investiţiilor Cămin 
Cultural, com. Băiţa,  jud. Hunedoara

- 200.000 lei  
 

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

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
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Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – deputat 
PSD+PC 

promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale căminelor 
culturale şi lăcaşurilor de cult se 
afla în patrimoniul naţional.  

Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

207 Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 10.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
"Inălţarea Domnului'', sat Brusturi, 
comuna Hălmagiu, judeţul Arad  
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
 
autor deputat Ciprian-Florin Luca - 
PSD 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

208 Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul ''Sfinţii 
Arhangheli Mihail si Gavril'', sat 
Tălagiu, comuna Pleşcuta, judeţul 
Arad  
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
 
 autor deputat Ciprian-Florin Luca - 
PSD 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

209 Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 30.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul  
''Cuviioasa Parascheva'', sat Groşeni, 
comuna Archiş, judeţul Arad  
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
 
 autor deputat Ciprian-Florin Luca - 
PSD 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

210 Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 30.000 ron 
Bisericii Ortodoxe Groşeni, filia 
Bârzeşti, comuna Archiş, judeţul 
Arad  
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
 
autor deputat Ciprian-Florin Luca - 
PSD 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

211 Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 20.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul  ''Buna 
Vestire'', comuna Gurahonţ, judeţul 
Arad 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
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Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
 
autor deputat Ciprian-Florin Luca - 
PSD 

al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

212 Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 10.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
''Pogorârea Sfântului Duh'', sat 
Crocna, comuna Dieci, judeţul Arad 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
 
autor deputat Ciprian-Florin Luca - 
PSD 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 
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213 Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul  
''Sfântul Vasile cel Mare'', sat Cuied, 
comuna Buteni, judeţul Arad 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
 
autor deputat Ciprian-Florin Luca - 
PSD 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

214 Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 10.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
''Inălţarea Domnului'', comuna 
Igneşti, judeţul Arad 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
 
autor deputat Ciprian-Florin Luca - 
PSD 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

215 Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 20.000 ron 
Bisericii Ortodoxe Bochia, filia 
Secaci, comuna Beliu, judeţul Arad 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
 
autor deputat Ciprian-Florin Luca - 
PSD 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

216 Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
''Sfântul Mare Mucenic Gheorghe'', 
sat Luncşoara, comuna Hălmagel, 
judeţul Arad 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
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autor deputat Ciprian-Florin Luca - 
PSD 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

217 Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 25.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
''Sfânta Parascheva", comuna 
Moneasa, judeţul Arad 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
 
autor deputat Ciprian-Florin Luca - 
PSD 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

218 Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 25.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
''Adormirea Maicii Domnului", 
Prăjesti, oraş Sebiş, judeţul  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
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Arad 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
 
autor deputat Ciprian-Florin Luca - 
PSD 

bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

219 Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 50.000 ron 
Bisericii Penticostale din satul 
Aldeşti, comuna Bârsa, judeţul Arad 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
 
autor deputat Ciprian-Florin Luca - 
PSD 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 150 -

propune suplimentarea. 
220 Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 

Patrimoniului Naţional 
Alocarea sumei de 50.000 ron 
Bisericii Penticostale din satul 
Bârsa,comuna Bârsa, judeţul Arad 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
 
autor deputat Ciprian-Florin Luca - 
PSD 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

221 Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
''Sfântul Nicolae'', sat Poienari, 
comuna Hălmagiu, judeţul Arad 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
 
autor deputat Ciprian-Florin Luca - 
PSD 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

222 Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
''Pogorârea Sfântului Duh'', sat 
Susani, comuna Igneşti, judeţul Arad 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
 
autor deputat Ciprian-Florin Luca - 
PSD 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

223 Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 50.000 ron 
Bisericii Penticostale din comuna 
Gurahonţ,  judeţul Arad 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
 
autor deputat Ciprian-Florin Luca - 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
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PSD avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

224 Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 
 
 

Alocarea sumei de 10.000 ron 
Bisericii Penticostale din satul 
Groşeni, comuna Archiş, judeţul 
Arad  
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
 
autor deputat Ciprian-Florin Luca - 
PSD 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

225 Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 10.000 ron 
Bisericii Penticostale din satul 
Archiş, comuna Archiş, judetul Arad 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 153 -

 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
 
autor deputat Ciprian-Florin Luca - 
PSD 

cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

226 Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de10.000 ron 
Bisericii Baptiste din satul Groşeni, 
comuna Archiş, judeţul Arad  
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
 
autor deputat Ciprian-Florin Luca - 
PSD 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
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capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

227 Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 10.000 ron 
Bisericii Baptiste din satul 
Archiş,comuna Archiş, judeţul Arad 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
 
autor deputat Ciprian-Florin Luca - 
PSD 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

228 Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 10.000 ron 
Bisericii Baptiste din satul Nermiş, 
comuna Groşeni, judetul Arad  
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
 
autor deputat Ciprian-Florin Luca - 
PSD 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
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va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

229 Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 10.000 ron 
Bisericii Adventiste din satul 
Groşeni, comuna Archiş, judetul 
Arad  
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
 
autor deputat Ciprian-Florin Luca - 
PSD 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

230 Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 10.000 ron 
Bisericii Adventiste din satul Archiş, 
comuna Archiş, judetul Arad 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
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autor deputat Ciprian-Florin Luca - 
PSD 

finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

231 Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 10.000 ron 
Bisericii Adventiste din satul Sintea 
Mare, comuna Sintea Mare, judeţul 
Arad 
  
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
 
autor deputat Ciprian-Florin Luca - 
PSD 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

232 Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 3.386.000 ron 
necesara constructiei Caminului 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
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Cultural din comuna Gurahont, 
judetul Arad  
  
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
 
autor deputat Ciprian-Florin Luca - 
PSD 

prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

233 Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 1.000.000 ron 
necesara constructiei Caminului 
Cultural din comuna Moneasa, 
judetul Arad  
  
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
 
autor deputat Ciprian-Florin Luca - 
PSD 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
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bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

234 Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 1.200.000 ron 
necesara constructiei Caminului 
Cultural din satul Bocsig Cartier, 
comuna Bocsig, judetul Arad  
  
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
 
autor deputat Ciprian-Florin Luca - 
PSD 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
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este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

235 Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 52.500 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat PSD+PC  
Ştefan Valeriu Zgonea 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de construcţia a unei case de cultură 
în comuna Sadova, judeţul Dolj. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  se utilizează după 
aprobarea legii bugetare, pe bază 
de hotârări ale Guvernului  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile şi 
completările ulterioare. De 
asemenea, menţionăm că de la 
titlul 71 „Active nefinanciare” se 
finanţează obiectivele de 
investitii ale Ministerului 
Culturii si Patrimoniului 
National si cu . 

236 MINISTERUL CULTURII ŞI 
PATRIMONIULUI NAŢIONAL 

6701 CULTURA, RECREERE ŞI 
RELIGIE 

Se suplimentează cu 5.000 mii lei 
pentru continuarea obiectivului de 
investiţii Catedrala Sf Cuvioasa 
Parascheva Focşani.  
 
Sursă de finanţare:  
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01. 
 
AUTORI: Deputat Cristian Sorin 

Valoarea totala a investitiei este de 
cca. 10.000 mii lei, iar pana la 
finele anului 2009 s-au executat 
lucrari in suma de 4.000 mii lei. In 
judetul Vrancea nu exista un lacas 
de cult cu statut de catedrala in 
scopul infiintarii Episcopiei 
Vrancei.    
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Dumitrescu ,Senator Miron Tudor 
Mitrea, Deputat Angel Tîlvăr 
Deputat Nicolae Ciprian Nica + 
GRUP PARLAMENTAR PSD - PC 

bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De 
asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

237 Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 120 
mii lei pentru reabilitarea căminului 
cultural din satul Ceăţuia, comuna 
Strugari, judeţul Bacău  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC  

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.  
- Reparaţiile capitale se includ în 
cadrul programelor de investiţii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 161 -

publice ale ordonatorilor 
principali de credite în sumă 
globală în cadrul poziţiei C – 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria e – „alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

238 Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 120 
mii lei pentru reabilitarea căminului 
cultural din satul Petricica, judetul 
Bacau 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor, apartenenţă politică: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC  

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.  
- Reparaţiile capitale se includ în 
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cadrul programelor de investiţii 
publice ale ordonatorilor 
principali de credite în sumă 
globală în cadrul poziţiei C – 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria e – „alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
 

239 Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Reabilitarea Bisericii ,, Sf. Nicolae,, 
din satul Bereşti Tazlău- biserică din 
lemn – monument istoric Valoare 
700.000 lei. 
 
Sursa de finantare: 
 
Autori: Senator PSD Elena Mitrea, 
Deputat PSD Iulian Iancu 

Grad avansat de degradare a 
acoperişului. Demarate procedurile 
de proiectare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
De asemenea, mentionam ca nu 
este precizata sursa de finantare. 

240 Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Reabilitarea Bisericii ,,Sf. 
Gheorghe,, din satul Tescani, com. 
Bereşti Tazlău, jud. Bacău     
Valoare: 150.000 lei 
 
Sursa de finantare: 
 
Autori: Senator PSD Elena Mitrea, 
Deputat PSD Iulian Iancu 

Sistem de încălzire; anexe; 
consolidări 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
De asemenea, mentionam ca nu 
este precizata sursa de finantare. 

241 Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Reabilitarea Bisericii ,,Sf. 
Arhangheli Mihail şi Gavril,, din 
satul  Româneşti, com. Bereşti 
Tazlău, jud. Bacău 

Sistem de încălzire; anexe; 
consolidări 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
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Valoare: 150.000 lei 
 
Sursa de finantare: 
 
Autori: Senator PSD Elena Mitrea, 
Deputat PSD Iulian Iancu 

bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
De asemenea, mentionam ca nu 
este precizata sursa de finantare. 

242 Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Reabilitarea Bisericii ,,Sf.Nicolae,, 
din satul Boşoteni, com. Bereşti 
Tazlău, jud. Bacău 
     Valoare: 150.000 lei 
 
Sursa de finantare: 
 
Autori: Senator PSD Elena Mitrea, 
Deputat PSD Iulian Iancu 

Sistem de încălzire; anexe; 
consolidări 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
De asemenea, mentionam ca nu 
este precizata sursa de finantare. 

243 Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Reabilitarea Bisericii ,,Sf. Ilie,, din 
satul Prisaca, com. Bereşti Tazlău, 
jud. Bacău 
     Valoare: 150.000 lei 
 
Sursa de finantare: 
 
Autori: Senator PSD Elena Mitrea, 
Deputat PSD Iulian Iancu 

- Sistem de încălzire; anexe; 
      consolidări 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
De asemenea, mentionam ca nu 
este precizata sursa de finantare. 

244 Ministerul Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional 

Finalizare constructii biserici 
ortodoxe 
        -Biserica sat Ciobanus             
2000000 RON 
        -Biserica sat Paltinis                
2000000 RON 
  RK Biserica sat Asau                    
2500000 RON 
  RK Biserica sat Apa-Asau            

Sumă necesară finalizării lucrărilor Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
De asemenea, mentionam ca nu 
este precizata sursa de finantare. 
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1500000 RON 
  RK Biserica stil vechi sat Apa-Asau 
  1500000 RON 
 
Sursa de finantare: 
 
Autori: Senator PSD Elena Mitrea 

245 Anexa 3 / 27 / 29 FIŞA OBIECTIVULUI/ 
PROIECTULUI/CATEGORIEI DE 
INVESTITII Cămin Cultural comuna 
Fântânele, jud.  Teleorman – 
Realizare, cf. Documentaţiei nr. 342 / 
2007 
Suma alocată: 100 mii lei 
Sursa de finantare: Prin introducere 
în suma globală prevăzută pentru 
2010 la Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 
Autor:  
Senator Mihăilescu Petru Şerban 
Deputat Băniciou Nicu 
Deputat Robert Negoiţă 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.  

246 Anexa 3 / 27 / 29 FIŞA OBIECTIVULUI/ 
PROIECTULUI/CATEGORIEI DE 
INVESTITII Cinematograf „Unirea” 
Zimnicea - Reabilitare 

- Reabilitare construcție 
existentă 

- Amenajare săli spectacol 
- Dotare aparatură specialitate 

pentru proiecție film 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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Suma alocată: 3.000 mii lei 
 
Sursa de finantare: Prin introducere 
în suma globală prevăzută pentru 
2010 la Ministerul Culturii  
 
Autor:  
Senator Mihăilescu Petru Şerban 
Deputat Băniciou Nicu 
Deputat Robert Negoiţă 

obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.  

247 Anexa 3/27/23 Ministerul Culturii 
si Patrimoniului Naţional cap.5001 
gr.51 art.02 alin.18 

Suma iniţială se suplimentează cu  
700 000 lei, cu destinaţia: 
CONSTRUIRE BISERICĂ 
ORTODOXĂ ROMÂNĂ 
ÎN LOCALITATEA GIERA, JUD. 
TIMIŞ 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
Cetăţenii de religie creştin-ortodoxă 
ai localităţii Giera, de etnie română 
resimt acut nevoia unei biserici şi 
consideră construirea ei drept una 
dintre cele mai importante priorităţi 
pentru localitatea lor. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

248 Anexa nr. 3 /27/ 02 MINISTERUL 
CULTURII ŞI PATRIMONIULUI 
NAŢIONAL capitolul 6701, 
subcapitolul 03, paragraf 12 

Se propune suplimentarea bugetului 
pentru obiectivul: „Consolidare de 
primă urgenţă Catedrala 
ARMEANO-CATOLICĂ – Sf. 
Elisabeta - Monument istoric din 
anul 1791, din oraşul 

Biserica Sf. Elisabeta, monument 
istoric de tip A se află în proces 
avansat de degradare în totalitatea 
ei, patrimoniul atât din punct de 
vedere arhitectural cât şi al 
valorilor materiale pe care le 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
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DUMBRĂVENI, jud. Sibiu, cu suma 
de 1.500 mii lei 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatul General al Guvernului  
 
Autor: 
Senator PNL Minerva Boitan 
Senator PNL Varujan Vosganian 

administrează fiind în pericol să 
dispară. Intervenţiile de primă 
necesitate după lucrările de refacere 
a acoperisului din anul 2008-2009 
ar consta în lucrări de consolidare 
la zidurile monumentului istoric 
pentru stoparea surpărilor constând 
în intervenţii pentru oprirea 
infiltraţiilor de apă la nivelul 
fundaţiei şi consolidarea pilonilor 
de sprijin de pe perimetrul 
catedralei.  

În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu este 
viabila. 

249 Anexa nr. 3 /27/ 02 MINISTERUL 
CULTURII ŞI PATRIMONIULUI 
NAŢIONAL capitolul 6701, 
subcapitolul 03, paragraf 12 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzută pentru judeţul Sibiu pentru 
obiectivul „Reabilitare pictură 
Biserica cu hramul Adormirii Maicii 
Domnului” - localitatea Sadu, cu 
suma de 200 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei 
 
Autor: Senator PNL Minerva Boitan 

Biserica este monument istoric, iar 
pictura este de o valoare 
impresionantă, fiind supusă spre 
analiza de cuprindere în 
patrimoniul cultural Unesco, 
aflându-se din cauza igrasiei ce a 
fost stopată, într-o avansată stare de 
deteriorare 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu este 
viabila. 

250 Anexa nr. 3 /27/ 02 MINISTERUL 
CULTURII ŞI PATRIMONIULUI 
NAŢIONAL capitolul 6701, 
subcapitolul 03, paragraf 12  

Se propune suplimentarea bugetului 
pentru obiectivul: 

„finalizare construcţie biserică 
ortodoxă Sf. Mihail şi Gavril, 
comuna Loamneş, jud. Sibiu, cu 
suma de 200.000 mii lei. 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatul General al Guvernului  

Autor:Senator PNL Minerva Boitan 

Vechea biserica a satului se află 
într-un perimetru cu alunecări de 
teren  ceea ce este o ameninţare la 
adresa localnicilor. S-a început 
construcţia unei alte biserici pe un 
alt amplasament pentru care 
solictăm suma necesară finalizării 
lucrărilor.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu este 
viabila. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 167 -

251 Anexa 3/27/02, Ministerul Culturii 
si Patrimoniului Naţional, 
cap.5001, gr.51,  art.02, alin.18 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru proiectul « finalizarea 
lucrărilor la biserica nouă din cadrul 
Parohiei Boiereşti, satul Suseni, 
comuna Suseni, cu suma de 100.000 
lei 
 
Sursa de finanţare : Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului
 
Autor: Senator Mircea Diaconu 

Finalizare lucrare de importanţă 
religioasa pentru cetăţenii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât pozitia 
la care se doreste a se suplimenta  
respectiv, judetul Arges nu 
exista in bugetul Ministerului 
Culturii si Patrimoniului 
Cultural.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu este 
viabila. 

252 Anexa nr.3/27/02/Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional/ 
Grupa 51/Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice/alin.18/Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale şi pentru unităţi de cultură 

Se propune transfeul de la bugetul de 
stat către bugetul local al oraşului 
Brezoi a sumei de 700 mii lei pentru 
lucrări de reabilitare a Casei de 
cultura (investiţie în continuare) 
 
Sursa de finanţare: diminuarea cu 
aceeaşi sumă a Bugetulului 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: Emilian FRÂNCU, Senator 
PNL 

Se află în stadiu avansat de 
degradare, au fost demarate deja 
lucrări de reabilitare a clădirii, dar e 
nevoie de fonduri pentru finalizare;  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere.  
 

253 Anexa nr.3/27/02/Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional, 
Grupa 51/Titlul VI Transferuri între 

Se propune transfeul de la bugetul de 
stat către bugetul local al comunei 
Glăvile  a sumei de 700 mii lei 

Se află în stadiu avansat de 
degradare si nu a mai fost 
reabilitată până în prezent;  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
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unităţi ale administraţiei 
publice/alin.18/Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale şi pentru unităţi de cultură 

pentru lucrări de reabilitare la Casa 
de Cultură 
 
Sursa de finanţare: diminuarea cu 
aceeaşi sumă a Bugetulului 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: Emilian FRÂNCU, 
Senator PNL 

privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere.  

254 Anexa nr.3/27/02/Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional, 
Grupa 51/Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice/alin.18/Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale şi pentru unităţi de cultură 
 

Se propune transfeul de la bugetul de 
stat către bugetul local al comunei 
Berislăveşti  a sumei de 250 mii lei 
pentru lucrări de reabilitare la Casa 
de Cultură 
 
Sursa de finanţare: diminuarea cu 
aceeaşi sumă a Bugetulului 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: Emilian FRÂNCU, 
Senator PNL 

Se află în stadiu avansat de 
degradare si nu a mai fost 
reabilitată până în prezent 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere.  
 

255 Anexa 3/27/02m, Ministerul Se propune suplimentarea sumei Lucrările la catedrală au fost Se propune respingerea 
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Culturii şi Patrimoniului Naţional, 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 18 

prevăzute pentru judeţul Cluj, pentru 
obiectivul « Finalizare lucrări de 
construcţie la catedrala greco-
catolică din Cluj- Napoca », cu suma 
de 4.200.000 RON 
 
Sursa de finanţare: 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
 
Autor: Grup Parlamentar PNL Senat 

stopate din lipsă de fonduri. 
Aceasta are o importanţă religioasă 
deosebită, fiind şi un monument 
arhitectonic  
 
 

amendamentului, întrucât anexa 
la care se face referire nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere nu este clar 
formulata. 
 

256 Anexa 3/27/02m, Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional, 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 18 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Cluj, pentru 
obiectivul „Finalizare lucrări de 
construcţie la biserica ortodoxă din 
sat Ghiolţ, comuna Ţaga », cu suma 
de 200.000 RON 
 
Sursa de finanţare: 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
 
Autor: Grup Parlamentar PNL Senat 

Lucrările la biserică au fost stopate 
din lipsă de fonduri, finalizarea 
acesteia fiind extrem de importantă 
pentru locuitorii comunei, care nu 
au în prezent un lăcaş de cult  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât anexa 
la care se face referire nu se 
regăseşte în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere nu este clar 
formulata. 
 

257 Anexa 3/27/23 Ministerul Culturii 
si Patrimoniului Naţional cap.5001 
gr.51 art.02 alin.18 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul : Biserica 
« Sf.Apostoli Petru si Pavel» 
municipiul Călăraşi, cu suma de 
700.000 RON 
 
Sursa de finanţare :  
Bugetul Serviciului de Transmisiuni 
Speciale 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie, reabilitare, întreţinere 
şi consolidare . 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât pozitia 
la care se doreste a se suplimenta  
respectiv, judetul Calarasi nu 
exista in bugetul Ministerului 
Culturii si Patrimoniului 
Cultural.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu este 
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Autor: Senator PNL Vasile Nedelcu 

viabila. 

258 Anexa 3/27/23 Ministerul Culturii 
si Patrimoniului Naţional cap.5001 
gr.51 art.02 alin.18 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi 
pentru obiectivul : Biserica 
« Sf.Anastasia», municipiul Călăraşi 
cu suma de 520.000 RON 
 
Sursa de finanţare :  
Bugetul Serviciului de Transmisiuni 
Speciale 
 
Autor: Senator PNL Vasile Nedelcu 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie, reabilitare, întreţinere 
şi consolidare . 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât pozitia 
la care se doreste a se suplimenta  
respectiv, judetul Calarasi nu 
exista in bugetul Ministerului 
Culturii si Patrimoniului 
Cultural.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu este 
viabila. 

259 Anexa 3/27/23 Ministerul Culturii 
si Patrimoniului Naţional cap.5001 
gr.51 art.02 alin.18 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călaraşi 
pentru obiectivul  Biserica « Sf. 
Nifon », municipiul Călăraşi cu suma 
de 300.000 RON 
 
Sursa de finanţare :  
Bugetul Serviciului de Transmisiuni 
Speciale 
 
Autor: Senator PNL Vasile Nedelcu 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie, reabilitare, întreţinere 
şi consolidare . 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât pozitia 
la care se doreste a se suplimenta  
respectiv, judetul Calarasi nu 
exista in bugetul Ministerului 
Culturii si Patrimoniului 
Cultural.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu este 
viabila. 

260 Anexa 3/27/23 Ministerul Culturii 
si Patrimoniului Naţional cap.5001 
gr.51 art.02 alin.18 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călaraşi 
pentru obiectivul  Biserica 
« Adormirea Maicii Domnului », 
municipiul Călăraşi cu suma de 
400.000 RON 
 
Sursa de finanţare :  
Bugetul Serviciului de Transmisiuni 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie, reabilitare, întreţinere 
şi consolidare . 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât pozitia 
la care se doreste a se suplimenta  
respectiv, judetul Calarasi nu 
exista in bugetul Ministerului 
Culturii si Patrimoniului 
Cultural.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
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Speciale 
 
Autor: Senator PNL Vasile Nedelcu 

avută în vedere deoarece nu este 
viabila. 

261 Anexa 3/27/23 Ministerul Culturii 
si Patrimoniului Naţional cap.5001 
gr.51 art.02 alin.18 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călaraşi 
pentru obiectivul  Biserica « Sfinţii 
Împăraţi Constantin şi Elena», 
municipiul Călăraşi cu suma de 
400.000 RON 
 
Sursa de finanţare :  
Bugetul Serviciului de Transmisiuni 
Speciale 
 
Autor: Senator PNL Vasile Nedelcu 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie, reabilitare, întreţinere 
şi consolidare . 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât pozitia 
la care se doreste a se suplimenta  
respectiv, judetul Calarasi nu 
exista in bugetul Ministerului 
Culturii si Patrimoniului 
Cultural.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu este 
viabila. 

262 Anexa 3/27/23 Ministerul Culturii 
si Patrimoniului Naţional cap.5001 
gr.51 art.02 alin.18 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călaraşi 
pentru obiectivul  Biserica 
« Cuvioasa Paraschiva », municipiul 
Călăraşi cu suma de 300.000 RON  
 
Sursa de finanţare :  
Bugetul Serviciului de Transmisiuni 
Speciale 
 
Autor: Senator PNL Vasile Nedelcu 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie, reabilitare, întreţinere 
şi consolidare . 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât pozitia 
la care se doreste a se suplimenta  
respectiv, judetul Calarasi nu 
exista in bugetul Ministerului 
Culturii si Patrimoniului 
Cultural.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu este 
viabila. 

263 Anexa 3/27/23 Ministerul Culturii 
si Patrimoniului Naţional cap.5001 
gr.51 art.02 alin.18 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călaraşi 
pentru obiectivul  Biserica « Radu 
Negru », comuna Modelu cu suma de 
500.000 RON  
 
Sursa de finanţare :  

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie, reabilitare, întreţinere 
şi consolidare . 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât pozitia 
la care se doreste a se suplimenta  
respectiv, judetul Calarasi nu 
exista in bugetul Ministerului 
Culturii si Patrimoniului 
Cultural.  
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Bugetul Serviciului de Transmisiuni 
Speciale 
 
Autor: Senator PNL Vasile Nedelcu 

În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu este 
viabila. 

264 Anexa 3/27/23 Ministerul Culturii 
si Patrimoniului Naţional cap.5001 
gr.51 art.02 alin.18 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călaraşi 
pentru obiectivul  Biserica «  Izvorul 
Tămăduirii », oraşul Lehliu Gară, cu 
suma de 500.000 RON 
  
Sursa de finanţare :  
Bugetul Serviciului de Transmisiuni 
Speciale 
 
Autor: Senator PNL Vasile Nedelcu 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru finanţarea lucrărilor de 
construcţie, reabilitare, întreţinere 
şi consolidare . 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât pozitia 
la care se doreste a se suplimenta  
respectiv, judetul Calarasi nu 
exista in bugetul Ministerului 
Culturii si Patrimoniului 
Cultural.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu este 
viabila. 

265 Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa 3/27 Ministerul  Culturii si 
Patrimoniului Naţional 

Se propune alocarea sumei de    800 
mii lei pentru renovarea căminului 
cultural din comuna sat Bârza, 
comuna Bârza, jud. Olt. 

 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului 

  
Autori: 
Senatorul  PSD Ion Toma 
Senator PSD Dan Coman  Şova 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

Locuitorii satelor comunei Bârza nu 
beneficiază de un centru adecvat de 
recreere şi desfăşurare a 
activităţilor culturale. Această sumă 
este necesară pentru realizarea 
lucrărilor de reabilitare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

266 Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa 3/27 Ministerul  Culturii si 
Patrimoniului Naţional 

Se propune acordarea sumei de 400 
mii lei necesară reparaţiilor capitale 
ale Căminului cultural din localitatea 
Oporelu,  judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori : 
Senatorul  PSD Ion Toma 
Senator PSD Dan Coman  Şova 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

Clădirea nu poate asigura 
funcţionarea în condiţii normale 
având nevoie de reparaţii urgente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

267 Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa 3/27 Ministerul  Culturii si 

Se propune acordarea sumei de 240 
mii lei necesară  modernizării 

Structura clădirii are nevoie de 
consolidare urgentă Pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
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Patrimoniului Naţional Căminului Cultural din comuna 
Vulpeni,  judeţul Olt. 

 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 
Autori: 
Senatorul  PSD Ion Toma 
Senator PSD Dan Coman Şova 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

atingerea standardelor de cultură 
din mediul urban şi pentru 
posibilitatea desfăşurării 
evenimentelor culturale din 
localitate 

prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

268 Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 350 
mii lei pentru reabilitarea cîminului 
cultural din satele Muncelu şi 
Straoane de Sus, comuna Straoane, 
judeţul Vrancea. 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: 
Deputat PSD+PC Ciprian Nica + 
GRUP PARLAMENTAR PSD - PC 

culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

269 Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional Capitol 
5001, grupa 59, titlul X - alte 
cheltuieli, art 12 – Susţinerea 
Cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 59, 
titlul X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor cu suma de 100 
mii lei pentru demararea lucrărilor de 
construcţie a capelei mortuare la 
bisericile din satele Muncelu şi 
Straoane de Jos, comuna Straoane, 
judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: 
Deputat PSD+PC Ciprian Nica 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 

Nu există capelă mortuară la 
bisericile menţionate 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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PC 
270 Anexa 3 / 27 / 29 Se propune alocarea sumei de 100 

mii lei pentru construcţia unei 
biserici în satul Văleni, comuna 
Straoane, judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: 
Deputat PSD+PC Ciprian Nica + 
GRUP PARLAMENTAR PSD - PC 

Biserica arsă, lucrare ăncepută cu 
surse proprii 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare. 
271 Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 

71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 1 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 1, 
cu suma de 2.000 lei, pentru 
reabilitarea căminului cultural tip I 
Apa din Asau, judeţul Bacău. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: 
Deputaţi PSD+PC Viorel 
Hrebenciuc, Petru Gabriel Vlase, 
Iulian Iancu, Gheorghe Antochi 
Senatori PSD+PC Radu Cătălin 
Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare a căminului cultural 
tip I Apa din Asau, judeţul Bacău. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Reabilitările se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C – „Alte cheltuieli de 
investiţii”, categoria e – „alte 
cheltuieli asimilate investiţiilor”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

272 Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 10 000 
lei. 
 

Fondurile sunt necesare pentru 
construirea unui asezământ cultural 
în satul Buciumi din judeţul Bacău. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor: 
Deputaţi PSD+PC Viorel 
Hrebenciuc, Petru Gabriel Vlase, 
Iulian Iancu, Gheorghe Antochi 
Senatori PSD+PC Radu Cătălin 
Mardare, Elena Mitrea 

hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Reparaţiile capitale se includ în 
cadrul programelor de investiţii 
publice ale ordonatorilor 
principali de credite în sumă 
globală în cadrul poziţiei C – 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria e – „alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

273 Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 250.000 
lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: 
Deputaţi PSD+PC Viorel 
Hrebenciuc, Petru Gabriel Vlase, 
Iulian Iancu, Gheorghe 
AntochiSenatori PSD+PC Radu 

Fondurile sunt necesare construcţiei 
unui centru civic şi a unui sediu 
administrativ în comuna Casin, 
judeţul Bacău. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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Cătălin Mardare, Elena Mitrea proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

274 Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 62.500 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Deputaţi PSD+PC Viorel 
Hrebenciuc, Petru Gabriel Vlase, 
Iulian Iancu, Gheorghe Antochi 
Senatori PSD + PC Radu Cătălin 
Mardare, Elena Mitrea 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de construcţie a unui cămin cultural 
în satul Curita, comuna Casin, 
judeţul Bacău.. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

275 Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare şi modernizare a 
Căminului Cultural din satul 
Buciumi, comuna Buciumi, judeţul 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
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NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 
105.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Deputaţi PSD + PC Viorel 
Hrebenciuc, Petru Gabriel Vlase, 
Iulian Iancu, Gheorghe Antochi 
Senatori PSD+PC Radu Cătălin 
Mardare, Elena Mitrea 

Bacău. 
 

se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Reparaţiile capitale se includ în 
cadrul programelor de investiţii 
publice ale ordonatorilor 
principali de credite în sumă 
globală în cadrul poziţiei C – 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria e – „alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

276 Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 10 000 
lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: 

Fondurile sunt necesare pentru 
construirea unui asezământ cultural 
în satul Buciumi din judeţul Bacău. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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Deputaţi PSD+PC Viorel 
Hrebenciuc, Petru Gabriel Vlase, 
Iulian Iancu, Gheorghe Antochi 
Senatori PSD+PC Radu Cătălin 
Mardare, Elena Mitrea 

- Reparaţiile capitale se includ în 
cadrul programelor de investiţii 
publice ale ordonatorilor 
principali de credite în sumă 
globală în cadrul poziţiei C – 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria e – „alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

277 Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 5,75 
mii lei, pentru lucrări de reabilitare şi 
modernizare a unui cămin cultural în 
comuna Găiceana, judeţul Bacău  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 
Senator:Elena Mitrea 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură la nivelul localităţii.  
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Reparaţiile capitale se includ în 
cadrul programelor de investiţii 
publice ale ordonatorilor 
principali de credite în sumă 
globală în cadrul poziţiei C – 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria e – „alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
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liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

278 Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 20 mii 
lei, pentru lucrări de reabilitare şi 
modernizare a unui aşezământ 
cultural în comuna Dealul Morii, 
judeţul Bacău  

 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 
Autori: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 
Senator:Elena Mitrea 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură la nivelul localităţii.  
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Reparaţiile capitale se includ în 
cadrul programelor de investiţii 
publice ale ordonatorilor 
principali de credite în sumă 
globală în cadrul poziţiei C – 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria e – „alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

279 Anexa 3 / 27 / 29 Se alocă suma de 10 mii lei pentru 
construcţia unei biserici în satul 
Spria, comuna Coloneşti, judeţul 
Bacau 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
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Guvernului 
 
Autori: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 
Senator:Elena Mitrea 

exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

280 Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 0,5 
mii lei, pentru lucrări de reabilitare şi 
modernizare a unui cămin cultural în 
comuna Coloneşti, judeţul Bacău  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură la nivelul localităţii.  
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Reparaţiile capitale se includ în 
cadrul programelor de investiţii 
publice ale ordonatorilor 
principali de credite în sumă 
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Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 
Senator:Elena Mitrea 

globală în cadrul poziţiei C – 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria e – „alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

281 Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 
138.272 lei. 
  
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare şi modernizare a 
Căminului Cultural Ciughes din 
comuna Palanca, judeţul Bacau. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Reparaţiile capitale se includ în 
cadrul programelor de investiţii 
publice ale ordonatorilor 
principali de credite în sumă 
globală în cadrul poziţiei C – 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria e – „alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

282 Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
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NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale. 

Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 39 mii 
lei pentru construirea căminului 
cultural din satul Bibireşti, comuna 
Ungureni, judeţul Bacău  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 

dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Reparaţiile capitale se includ în 
cadrul programelor de investiţii 
publice ale ordonatorilor 
principali de credite în sumă 
globală în cadrul poziţiei C – 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria e – „alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

283 Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale. 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 4,86 mii lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-

Fondurile sunt destinate dotării 
Căminului Cultural din satul 
Solonţ, comuna Solonţ, judeţul 
Bacău. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
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PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Reparaţiile capitale se includ în 
cadrul programelor de investiţii 
publice ale ordonatorilor 
principali de credite în sumă 
globală în cadrul poziţiei C – 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria e – „alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

284 Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 6.4 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare şi modernizare a 
Căminului Cultural Motoseni, 
comuna Motoseni, judeţul Bacau. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Reparaţiile capitale se includ în 
cadrul programelor de investiţii 
publice ale ordonatorilor 
principali de credite în sumă 
globală în cadrul poziţiei C – 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria e – „alte cheltuieli 
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PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

285 Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 6.4 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare şi modernizare a 
Căminului Cultural Fintinele, 
comuna Motoseni, judeţul Bacau. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Reparaţiile capitale se includ în 
cadrul programelor de investiţii 
publice ale ordonatorilor 
principali de credite în sumă 
globală în cadrul poziţiei C – 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria e – „alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

286 Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare şi modernizare a 
Căminului Cultural Tepoaia, 
comuna Motoseni, judeţul Bacau. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
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Reparaţii capitale, cu suma de 6.4 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Reparaţiile capitale se includ în 
cadrul programelor de investiţii 
publice ale ordonatorilor 
principali de credite în sumă 
globală în cadrul poziţiei C – 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria e – „alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

287 Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 268,2 
mii lei pentru construirea căminului 
cultural din comuna Tg. Trotuş, 
judeţul Bacău  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Reparaţiile capitale se includ în 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 189 -

Autori: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

cadrul programelor de investiţii 
publice ale ordonatorilor 
principali de credite în sumă 
globală în cadrul poziţiei C – 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria e – „alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

288 Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale. 

Se propune alocarea sumei de 8 mii 
lei pentru construirea Bisericii 
Nadisa, proiectare, studiu 
specialitate, Comuna Strugari, 
judetul Bacau. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –
PSD+PC 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-
PSD+PC 
Deputat:Iulian Iancu –PSD+PC 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD+PC 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD+PC 
Senator:Elena Mitrea PSD+PC 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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289 Anexa 3 / 27 / 29 Se alocă suma de 10 mii lei pentru 
reparaţii capitale la Biserica româno 
- catolică Sf. Mihail din comuna 
Fărăoani, judeţul Bacău 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 
Senator:Elena Mitrea 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

290 MINISTERUL CULTURII SI 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pe unitatile de 
cult astfel : 
- Construcţie geamie în localitatea  

Cumpăna, judeţul Constanţa – 
suma de 100.000 lei 

-  
- Sursa de Finantare : fondul de 

rezerva aflat la dispozitia 
guvernului.  

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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Autor: Deputat  Amet Aledin 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

291 MINISTERUL CULTURII SI 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pe unitatile de 
cult astfel 
Reabilitarea geamiei în localitatea  
Poiana , judeţul Constanţa – suma de 
20.000 lei 
 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia guvernului 
 
Autor: Deputat  Amet Aledin 

desfasurare a activitatilor din 
incinta unitatilor de cult. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

292 MINISTERUL CULTURII SI 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pe unitatile de 
cult astfel : 
Reabilitarea geamiei în localitatea  
Grădina , judeţul Constanţa – suma 
de 20.000 lei 
 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia guvernului 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta unitatilor de 
cult 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
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Autor: Deputat  Amet Aledin 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

293 MINISTERUL CULTURII SI 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pe unitatile de 
cult astfel : 
Construire minaret  geamia din 
localitatea Pecineaga, judeţul 
Constanţa – suma de 50.000 lei 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 

rezerva aflat la dispozitia 
guvernului.  

 
Autor: Deputat  Amet Aledin 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

294 MINISTERUL CULTURII SI 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pe unitatile de 
cult astfel : 
Construire geamie în localitatea 
Castelu  jud.Constanţa – 50.000 lei 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 

rezerva aflat la dispozitia 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
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guvernului.  
 
DEPUTAT  AMET ALEDIN 

avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

295 MINISTERUL CULTURII SI 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
Cap.6701, Subcapitol 03 
Grupa 12 Consolidarea şi 
restaurarea monumentelor istorice 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pe unitatile de 
cult astfel : 
Consolidare şi restaurare monument 
istoric – Geamia Regală din 
municipiul Constanţa – suma de 
300.000 lei 
 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia guvernului 
 
Autor: Deputat  Amet Aledin  

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

296 MINISTERUL CULTURII SI 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pe unitatile de 
cult astfel : 
- Cimitirul musulman din 

Medgidia , jud.Constanţa – 
ridicare gard – 50.000 lei 

 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
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Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia guvernului. 
 
Autor: Deputat  Amet Aledin 

finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

297 MINISTERUL CULTURII SI 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pe unitatile de 
cult astfel: 
Construire geamie in localitatea Lazu 
Jud Constanta – 100.000 lei 
 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia guvernului 
 
Autor: Deputat  Amet Aledin 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

298 MINISTERUL CULTURII SI 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pe unitatile de 
cult astfel: 
  
Casa mortuara in localitatea Agigea 
Jud. Constanta – 50.000 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
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Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia guvernului 
 
Autor: Deputat  Amet Aledin 

În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

299 Anexa 3/27 – capitolul 6710 
grupa 70 
cheltuieli de capitol 

Lucrări de reabilitare acoperiş a 
bisericii ortodoxe, Parohia Sat 
Glodeanu Sărat = 200.000 lei 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
 
Autori: GHIVECIU MARIAN 
Grup Parlamentar al PSD + PC 

Finalizarea lucrarilor de investiţii 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Reabilitările se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C – „Alte cheltuieli de 
investiţii”, categoria e – „alte 
cheltuieli asimilate investiţiilor”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

300 Anexa 3/27 – capitolul 6710 
grupa 70 
cheltuieli de capitol 

Lucrări de construire – finalizare a 
complexului parohiei Sat 
Căldăruşanca, Comuna Glodeanu 
Sărat = 700.000 lei 

Finalizarea lucrarilor de investiţii 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
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Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
 
Autori: GHIVECIU MARIAN 
Grup Parlamentar al PSD + PC  

diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

301 Anexa 3/27 – capitolul 5000 
grupa 51 – titlul VI 
transferuri 

Lucrări de reparatii capitale Cămin 
Cultural Sat Amaru, Comuna Amaru, 
Judeţ Buzău, = 400.000 lei 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
 
Autori: GHIVECIU MARIAN 
Grup Parlamentar al PSD + PC  

- Realizarea lucrarilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere nu este clar 
formulata. 

302 Anexa 3/27 – capitolul 5000 
grupa 51 – titlul VI 

Lucrări de reparaţii capitale cămin 
Cultural Sat Lunca, Comuna Amaru, 

Realizarea lucrarilor de reparaţii şi 
reabilitare a aşezămintelor culturale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
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transferuri Judeţ Buzău = 150.000 lei 
 
Sursa de finantare Bugetul 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
 
Autori: GHIVECIU MARIAN 
Grup Parlamentar al PSD + PC  

 prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu este 
clar formulata. 

303 Anexa 3/27 – capitolul 5000 
grupa 51 – titlul VI 
transferuri 

Lucrări de reparaţii capitale cămin 
Cultural Sat Lunca, Comuna Amaru, 
Judeţ Buzău = 150.000 lei 
 
Sursa de finantare Bugetul 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
 
Autori: GHIVECIU MARIAN 
Grup Parlamentar al PSD + PC  

Realizarea lucrarilor de reparaţii şi 
reabilitare a aşezămintelor culturale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu este 
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clar formulata.  
304 Anexa 3/27 – capitolul 5000 

grupa 51 – titlul VI 
transferuri 

Lucrări de reparaţii - împrejmuire 
gard incintă cămin Cultural Sat 
Dulbanu, Comuna Amaru, Judeţ 
Buzău = 60.000 lei 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
 
Autori: GHIVECIU MARIAN 
Grup Parlamentar al PSD + PC  

Realizarea lucrarilor de reparaţii şi 
reabilitare a aşezămintelor culturale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarecenu este 
clar formulata. 

305 Anexa 3/27 – capitolul 5000 
grupa 51 – titlul VI 
transferuri 

Reabilitare Cămin Cultural, Sat 
Lipia, Comuna Merei, Judeţ Buzău = 
700.000 lei 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
 
Autori: GHIVECIU MARIAN 
Grup Parlamentar al PSD + PC  

Realizarea lucrarilor de reparaţii şi 
reabilitare a aşezămintelor culturale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
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În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu este 
clar formulata. 

306 Anexa 3/27 – capitolul 5000 
grupa 51 – titlul VI 
transferuri 

Reabilitare Cămin Cultural, Comuna 
Padina, Judeţ Buzău = 500.000 lei 
  
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
 
Autori: GHIVECIU MARIAN 
Grup Parlamentar al PSD + PC  

Realizarea lucrarilor de reparaţii şi 
reabilitare a aşezămintelor culturale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu este 
clar formulata.  

307 Anexa nr.3/27, Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, anexa 3/27 cu suma de : 
11.525.590 lei 
 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 
 - continuarea lucrării Parohiei 
Ortodoxă“Pogorarea Sfăntului 
Duh”   Zorilor localitatea Cluj 
Napoca, jud Cluj 
 - valoare – 20.000 lei 
 
 - continuarea lucrării Parohiei 
Ortodoxe “Nasterea Sfântului Ioan 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
In ceea ce priveste suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii si 
Patrimoniului Cultural, pentru 
finantarea unor lucrari la camine 
culturale, mentionam ca, aceasta 
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Autor: Senator PSD Alexandru 
Cordoş,  Deputat PSD Cornel 
Itu 

Botezatorul  Huedin 3 , localitatea 
Huedin, Jud Cluj 
 - valoare – 50.000 lei 
 
 - realizarea instalaţiei de incălzire 
si achizitionare centrala termica la 
Parohia Ortodoxa “Sfântul 
Gheorghe “ Poiana localitatea 
Turda  jud Cluj 
 - valoare – 25.600 lei 
- continuarea lucrării Parohiei 
Ortodoxe”Valea Ierii “Sfântul 
Nicolae”     localitatea Valea Ierii , 
Jud Cluj 
 - valoare – 100.000 lei 
 
 - continuarea lucrarilor . 
la Biserica Ortodoxă “Sfânta 
Troită” din localitatea Feleacu, jud 
Cluj    
 -valoarea – 50.000 lei 
 
 - continuarea lucrărilor . 
la Catedrala Ortodoxă 
“Sf.Arhangheli Mihail si Gavril “ 
Turda 1 ,din localitatea Turda ,jud 
Cluj 
 -valoare – 20.000 lei 
 
 - continuarea lucrărilor . 
la Biserica “Adormirea Maicii 
Domnului” ,Turda 2,localitatea 
Turda ,jud Cluj. 

nu se mai poate realiza in anul 
2010 intrucat potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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 -valoare – 20.000 lei  
 
 - realizarea instalatie de incălzire si 
achiziţionarea centralei termice la 
Biserica   din localitatea Dângaul 
Mare din Comuna Căpusul Mare,  
jud Cluj   
 -valoare – 10.000 lei  
- reparaţii la Biserica Penticostală 
Nr 3 Filadelfia ,din localitatea 
Turda, jud Cluj 
 -valoare – 10.000 lei  
 
 - extindere  la Adapostul pentru 
persoane vârstnice “Sfântul Daniel” 
localitatea Turda jud. Cluj 
 -valoare – 200.000 lei 
 
 - continuarea lucrarii la Mănăstirea 
“Mihai Vodă” din localitatea 
Turda, din jud. Cluj 
 -valoare – 300.00 lei 
 
 - continuarea lucrării la Mănăstirea 
“Sfântul Ilie ” din localitatea 
Băişoara , jud. Cluj 
 -valoare – 300.000 lei 
 
 - continuarea lucrării la Mănăstirea 
“Adormirea Maicii Domnului 
Nicula“ din localitatea Nicula , jud. 
Cluj 
 -valoare – 300.000 lei 
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 - continuarea lucrarii la Parohia 
Ortodoxa Bai din localitatea Turda 
jud Cluj 
 -valoare – 20.000 lei 
 
 - continuarea lucrărilor la Parohia 
“Greco Catolică Huedin”..din 
localitatea Huedin jud Cluj 
 -valoare – 10.000 lei 
 
 -construire capelă mortuară Aiton, 
com. Aiton, jud. Cluj 
 - valoare – 107.000 lei 
 
 -construire capelă mortuară Rediu, 
com. Aiton, jud. Cluj 
 - valoare – 100.000 lei 
 
 -Cămin Cultural Rediu, com. 
Aiton, jud. Cluj 
 - valoare – 50.000 lei 
 
 -construire două grupuri sociale la 
Căminele Culturale Aiton şi Rediu, 
com. Aiton, jud. Cluj 
 - valoare – 50.000 lei 
 
 -renovare Biserici sat Beliş şi sat 
Bălceşti, com. Beliş, jud. Cluj 
 - valoare – 200.000 lei 
 
 -Cămin Cultural Căianu, com. 
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Căianu, jud. Cluj 
 - valoare – 320.000 lei 
 
 -reparaţii şi grupuri sociale Cămin 
Cultural Căşeiu, com. Căşeiu, jud. 
Cluj 
 - valoare – 200.000 lei 
 
 -construire capela de cimitir com. 
Căşeiu, jud. Cluj 
 - valoare – 500.000 lei 
 
 -reabilitare Cămin Cultural 
Chinteni, com. Chinteni, jud. Cluj 
 - valoare – 200.000 lei 
 
 -extindere şi modernizare Cămin 
Cultural Măcicaşu, com. Chinteni, 
jud.Cluj 
 - valoare – 1.000.000 lei 
 
 -recompartimentare şi modernizare 
Cămin Cultural Deuşu, com. 
Chinteni, jud. Cluj 
 - valaore – 600.000 lei 
 
 -executare instalaţie de încălzire 
centrală la Bisericile din satele 
Pădureni, Feiurdeni şi Satu Lung, 
com. Chinteni, jud. Cluj 
- valoare – 90.000 lei 
 
 -sistem de încălzire central la 
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Căminul Cultural Feiurdeni, com. 
Chinteni, jud. Cluj 
 - valoare – 200.000 lei 
 
 -reparaţii şi dotări Cămine 
Culturale com. Ciucea, jud. Cluj 
 - valoare – 75.000 lei 
 
 -Cămin Cultural Cătina, com. 
Cătina, jud. Cluj 
 - valoare – 100.000 lei 
 
 -reabilitare Cămin Cultural 
Panticeu, com. Panticeu, jud. Cluj 
  - valoare – 700.000 lei 
 
 -contruire sală de festivitaţi în sat 
Rogojel, com. Săcuieu, jud. Cluj 
 - valoare – 3.642.990 lei 
 
 -construire Cămin Cultural Tritenii 
de Jos, com. Tritenii de Jos, jud. 
Cluj 
 - valoare – 1.455.000 lei 
 
 -Cămin Urca, com. Viişoara, jud. 
Cluj 
- valoare – 500.000 lei 
 

308 Anexa nr.3/27/02 pag. 8 
 
Capitol 6701 
Titlul 71 

Cămin cultural tip I - în localitatea 
Bâra, judeţul Neamţ 

Valoare: 1.000 mii lei 

Obiectiv cultural cu importanţă 
socială. Se impune înzestrarea 
corespunzătoare a infrastructurilor 
culturale în acord cu realităţile de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
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Art. 01 
Alin. 01  
 

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Autori:  senator PSD+PC IOAN 
CHELARU 

pe plan internaţional se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

309 Anexa nr.3/27/02 pag. 8 
 
Capitol 6701 
Titlul 71 
Art. 01 
Alin. 01  
 

Centru cultural şi de afaceri sat 
Cordun, comuna Cordun, judeţul 
Neamţ 

Valoare: 6.548 mii lei 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară aflat la dispoziţia Guvernului 

Autori: senator PSD+PC IOAN 
CHELARU 

Obiectiv cultural cu importanţă 
socială. Se impune înzestrarea 
corespunzătoare a infrastructurilor 
culturale în acord cu realităţile de 
pe plan internaţional. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

310 Anexa nr.3/27/02 pag. 8 
 
Capitol 6701 
Titlul 71 
Art. 01 
Alin. 01  
 

Reabilitarea Căminului cultural 
Simioneşti, comuna Cordun, judeţul 
Neamţ 

Valoare: 292 mii lei 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară aflat la dispoziţia Guvernului 

Autori: senator PSD+PC IOAN 
CHELARU 

Obiectiv cultural cu importanţă 
socială. Se impune înzestrarea 
corespunzătoare a infrastructurilor 
culturale în acord cu realităţile de 
pe plan internaţional 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Reabilitările se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C – „Alte cheltuieli de 
investiţii”, categoria e – „alte 
cheltuieli asimilate investiţiilor”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
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311 Anexa nr.3/27/02 pag. 8 
 
Capitol 6701 
Titlul 71 
Art. 01 
Alin. 01  
 

Reabilitarea Căminului cultural 
Simioneşti, comuna Cordun, judeţul 
Neamţ 

Valoare: 292 mii lei 

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Autori: senator PSD+PC IOAN 
CHELARU 

Obiectiv cultural cu importanţă 
socială. Se impune înzestrarea 
corespunzătoare a infrastructurilor 
culturale în acord cu realităţile de 
pe plan internaţional 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Reabilitările se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C – „Alte cheltuieli de 
investiţii”, categoria e – „alte 
cheltuieli asimilate investiţiilor”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

312 Anexa nr.3/27/02 pag. 8 
 
Capitol 6701 
Titlul 71 
Art. 01 
Alin. 01  
 

Construcţie Cămin Cultural sat 
Băluşeşti, comuna Icuşeşti, judeţul 
Neamţ 

Valoare: 1.000.000 lei 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară aflat la dispoziţia Guvernului 

Obiectiv cultural cu importanţă 
socială. Se impune înzestrarea 
corespunzătoare a infrastructurilor 
culturale în acord cu realităţile de 
pe plan internaţional 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 208 -

Autori: senator PSD+PC IOAN 
CHELARU 

prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

313 Anexa nr.3/27/02 pag. 8 
 
Capitol 6701 
Titlul 71 
Art. 01 
Alin. 01  
 

Construcţie Cămin Cultural sat 
Băluşeşti, comuna Icuşeşti, judeţul 
Neamţ 

Valoare: 1.000.000 lei 

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Autori: senator PSD+PC IOAN 
CHELARU 

Obiectiv cultural cu importanţă 
socială. Se impune înzestrarea 
corespunzătoare a infrastructurilor 
culturale în acord cu realităţile de 
pe plan internaţional 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

314 Anexa nr.3/27/02 pag. 8 
 
Capitol 6701 
Titlul 71 
Art. 01 
Alin. 01  
 

Reabilitarea Căminului cultural 
Pildeşti, comuna Cordun, judeţul 
Neamţ 
Valoare: 1.326 mii lei 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară aflat la dispoziţia Guvernului 

Autori:  senator PSD+PC IOAN 
CHELARU 

Obiectiv cultural cu importanţă 
socială importantă. Se impune 
înzestrarea corespunzătoare a 
infrastructurilor culturale în acord 
cu realităţile de pe plan 
internaţional. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Reabilitările se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C – „Alte cheltuieli de 
investiţii”, categoria e – „alte 
cheltuieli asimilate investiţiilor”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

315 Anexa  nr 3/27 
Ministerul Culturii 

Monumentul Marii Uniri de la 1918 
Valoare 500.000  lei 
 
Sursa de finantare: Fondul 
Ministerului Culturii 

- Este o datorie a generaţiei noastre 
de a executa Monumentul Marii 
Uniri de la 1918, la Arad 
- Corifeii marii uniri au fost 
deputaţii arădeni Vasile Goldiş, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu este 
clar formulata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 210 -

 
  
 Autori: Sergiu Nicolaescu 
  Avram Crăciun,      Senatori  PSD 

Ioan Suciu, Gheorghe Pop de 
Băseşti, Ioan Fluieraş, care au 
redactat istorica Proclamaţie de la  
Blaj (Alba Iulia) de la 1980. 
Monumentul a început deja, prin 
ajutorul Ministerului Culturii, care 
a realizat şi finaţat în 2007-2009 un 
contrat de lucrări cu un sculptor în 
valoare de 100.000 mii lei. 
consumându-se, până acum o mică 
o parte 
Dorim continuarea lucrărilor şi 
includerea valorii acestui 
monument pe Lista Ministerului 
Culturii 

 De asemenea, nu este prevazut 
capitolul si titlul de la care se 
propune suplimentarea. 

316 Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Anexa nr. 3/27 

Se alocă suma de 150 mii lei pentru 
reabilitare şi extindere la Căminul 
Cultural Tuşnad-Sat, judeţul 
Harghita 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori: 
Korodi Attila,                                        
Lakatos Péter,  
Erdei D. István,  -deputaţi  UDMR 

Starea Căminului Cultural Tuşnad-
Sat, judeţul Harghita necesită 
lucrări de reparaţii pentru a a sigura 
funcţionarea normală a instituţiei 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Reabilitările se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C – „Alte cheltuieli de 
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investiţii”, categoria e – „alte 
cheltuieli asimilate investiţiilor”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

317 Anexa nr. 3 /27/ 02 MINISTERUL 
CULTURII ŞI PATRIMONIULUI 
NAŢIONAL capitolul 6701, 
subcapitolul 03, paragraf 12 

Suma iniţială se suplimentează cu  
200 000 lei, cu destinaţia: 
CONSTRUIRE BISERICĂ 
ORTODOXĂ ROMÂNĂ –
PROIECTARE ÎN LOCALITATEA 
MORAVIŢA, JUD. TIMIŞ 
 
Sursa de finanţare: 
Ministerului Economiei 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
Cetăţenii localităţii Moraviţa, jud. 
Timiş consideră o prioritate majoră 
pentru ei construirea unei biserici 
ortodoxe române în această 
localitate. În 2010, ar fi oportună 
atacarea doar a fazei de proiectare 
şi, prin urmare, suma necesară ar fi 
una nu foarte mare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
De asemenea,  sursa de finanţare 
propusă nu este viabilă. 

318 Anexa nr. 3 /27/ 02 MINISTERUL 
CULTURII ŞI PATRIMONIULUI 
NAŢIONAL capitolul 6701, 
subcapitolul 03, paragraf 12 

Suma iniţială se suplimentează cu  
500 000 lei, cu destinaţia: 
REPARARE CLADIRI BISERICI 
ORTODOXE ROMANE, DIN 
LOCALITATEA VALCANI, JUD. 
TIMIŞ 
 
Sursa de finanţare: 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
Cladirea Bisericii Ortodoxe 
Romane din localitatea Valcani, 
jud. Timis, este intr-o stare 
avansata de degradare. Consiliul 
local nu dispune de fonduri pentru a 
asuma singur lucrarea. Cetatenii 
localitatii sunt extrem de 
nemultumiti sa vada cum an dupa 
an, in pofida demersurilor 
autoritatilor locale factorii de 
decizie superiori nu aloca fonduri 
pentru remedierea situatiei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
De asemenea nu este precizată 
sursa de finanţare a plusului de 
cheltuieli. 

319 Ministerul Culturii si Patrimoniului 
National Anexa 3/27/02 

Acordarea sumei de 40 mii RON 
pentru finantarea Caminului 

Necesitatea cointinuarii lucrrilor de 
consolidare ale constructiei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
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Cultural, com.Ghiojdeni, jud. 
Vrancea 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
interventii al Guvernului 
 
Autor: Senator Placinta Sorina  

prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de interventie la dispozitia 
Guvernului se utilizeaza pentru 
finanţarea unor actiuni urgente 
in vederea inlaturarii efectelor 
unor calamitati naturalesi 
sprijinirii persoanelor fizice 
sinistrate. 

320 Ministerul Culturii si Patrimoniului 
National Anexa 3/27/02 

Acordarea sumei de 40 mii RON 
pentru constructia Caminului 
Cultural, sat Vintileasca, investitie 
noua 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
interventii al Guvernului 
 
Autor: Senator Placinta Sorina 

Necesitatea inceperii lucrrilor de 
constructie ale caminului cultural 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
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bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de interventie la dispozitia 
Guvernului se utilizeaza pentru 
finanţarea unor actiuni urgente 
in vederea inlaturarii efectelor 
unor calamitati naturalesi 
sprijinirii persoanelor fizice 
sinistrate. 

321 Ministerul Culturii si Patrimoniului 
National Anexa 3/27/02 

Anexa 3/27/02 acordarea sumei de 5 
mii lei pentru achizitionarea centralei 
pentru incalzire a bisericii Sf. 
Nicolae, sat Bicestii de Sus, comuna 
Dumitresti, jud. Vrancea 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
national 
 
Autor: Senator Placinta Sorina 

Necesitatea achizitionarii centrale 
pentru incalzirea bisericii Sf. 
Nicolae, sat Bicestii de Sus, 
comuna Dumitresti, jud. Vrancea 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu este 
clar formulata. 

322 Ministerul Culturii si Patrimoniului 
National Anexa 3/27/02 

Anexa 3/27/02 acordarea sumei de 
20 mii RON pentru continuarea 
lucrarilor de costructie ale bisericii 
parohia Poiana Cristei, Comuna 
Poiana Cristei, jud. Vrancea 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
national 

Necesitatea continuarii lucrarilor de 
constructie ale bisericii parohia 
Poiana Cristei, Comuna Poiana 
Cristei, jud. Vrancea 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu este 
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Autor: Senator Placinta Sorina 

clar formulata. 

323 Ministerul Culturii si Patrimoniului 
National Anexa 3/27/02 

Anexa 3/27/02 acordarea sumei de 
20 mii RON pentru finalizarea 
lucrarilor de costructie ale bisericii 
Adormirea Maicii Domnului, Com. 
Bordeiestii de Jos, jud. Vrancea 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
national 
 
Autor: Senator Placinta Sorina 

Necesitatea finalizarii lucrarilor de 
costructie ale bisericii Adormirea 
Maicii Domnului, Com. Bordeiestii 
de Jos, jud. Vrancea 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu este 
clar formulata. 

324 Ministerul Culturii si Patrimoniului 
National Anexa 3/27/03 

Anexa 3/27/03 acordarea sumei de 
30 mii RON pentru continuarea 
lucrarilor de reabilitare a bisericii 
Sfanta Vineri- municipiul Ploiesti, 
jud. Prahova 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
interventii al Guvernului 
 
Autor: Senator Iulian Badescu 

Necasitatea continuarii lucrarilor de 
consolidare ale constructiei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de interventie la dispoziţia 
Guvernului se utilizeaza, pe baza 
de hotarari ale Guvernului, 
pentru finantarea unor actiuni 
urgente in vederea inlaturarii 
efectelor unor calamitati naturale 
si sprijinirii persoanelor fizice 
sinistrate.  

325 Ministerul Culturii si Patrimoniului 
National Anexa 3/27/04 

Anexa 3/27/04 acordarea sumei de 
150 mii RON pentru continuarea 
lucrarilor de reconstructie la 

Necasitatea continuarii lucrarilor de 
reconstructie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
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catedrala Sfantul Ioan Botezatorul, 
municipiul Ploiesti jud. Prahova 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
interventii al Guvernului 
 
Autor: Senator Iulian Badescu 

cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de interventie la dispoziţia 
Guvernului se utilizeaza, pe baza 
de hotarari ale Guvernului, 
pentru finantarea unor actiuni 
urgente in vederea inlaturarii 
efectelor unor calamitati naturale 
si sprijinirii persoanelor fizice 
sinistrate.  

326 Ministerul Culturii si Patrimoniului 
National Anexa 3/27/06 

Anexa 3/27/06 acordarea sumei de 
10 mii RON pentru lucrari de 
reparatii si pentru imprejnuirea 
cimitirului Bisericii Sf. Dumitru, sat 
Cotofenesti, comuna Varbilau, jud. 
Prahova 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
interventii al Guvernului 
 
Autor: Senator Iulian Badescu 

Necasitatea continuarii lucrarilor de 
reparatie si imprejmuire 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de interventie la dispoziţia 
Guvernului se utilizeaza, pe baza 
de hotarari ale Guvernului, 
pentru finantarea unor actiuni 
urgente in vederea inlaturarii 
efectelor unor calamitati naturale 
si sprijinirii persoanelor fizice 
sinistrate.  

327 Ministerul Culturii si Patrimoniului 
National Anexa 3/27/05 

Anexa 3/27/05 acordarea sumei de 
50 mii RON pentru continuarea 

Necesitatea continuarii lucrarilor de 
pictura 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
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lucrarilor de pictura murala in 
tehnica fresca la Biserica “Sf. 
Nicolae – Inaltarea Domnului” orasul 
Plopeni, jud. Prahova 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
interventii al Guvernului 
 
Autor: Senator Iulian Badescu 

legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de interventie la dispoziţia 
Guvernului se utilizeaza, pe baza 
de hotarari ale Guvernului, 
pentru finantarea unor actiuni 
urgente in vederea inlaturarii 
efectelor unor calamitati naturale 
si sprijinirii persoanelor fizice 
sinistrate.  

328 Ministerul Culturii si Patrimoniului 
National Anexa 3/27/01 

Anexa 3/27/01 acordarea sumei de 
10 mii RON pentru constructie 
clopotnita – achizitie clopot pentru 
Biserica “Sfanta Paraschieva” sat 
Blejoi, comuna Blejoi, jud. Prahova 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
interventii al Guvernului 
 
Autor: Senator Iulian Badescu 

Constructie noua Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

329 Ministerul Culturii si Patrimoniului Anexa 3/27/02 acordarea sumei de Constructie noua Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 217 -

National Anexa 3/27/02 200 mii RON pentru constructie 
clopotnita la biserica “Sf. Dumitru” 
sat Valcanesti, comuna Valcanesti, 
jud. Prahova 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
interventii al Guvernului 
 
Autor: Senator Iulian Badescu 

amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

330 Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa 3/27 – Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Alocarea sumei de 300.000 pentru 
modernizarea centrului istoric al 
municipiului Orastie, jud. Hunedoara 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
grupul PDS+PC din Senat 

Modernizarea centrului istoric al 
municipiului Orastie a fost intrerupt 
datorita lipsei fondurilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

331 Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa 3/27 – Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Alocarea sumei de 1.238.121,60 lei 
pentru reabilitarea Caminului 
Cultural din satul Bozes, oras 
Geoagiu, jud. Hunedoara 
 

Contributia primariei Geoagiu este 
de 309.530,40 lei, valoarea totala a 
proiectului este de 1.547.652 lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
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Sursa de finantare: Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
grupul PDS+PC din Senat 

aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

332 Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa 3/27 – Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Alocarea sumei de 600 mii lei lei 
pentru reabilitarea Caminului 
Cultural din satul Carnesti, jud. 
Hunedoara 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
grupul PDS+PC din Senat 

La ora actuala Caminul Cultural 
este intr-o stare avansata de 
degradare si uzura. Pentru realuarea 
activitatii social-culturale a 
locuitorilor acestui sat este nevoie 
de alocarea de resurse financiare.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
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anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

333 Anexa  3/27  –  Ministerul 
Culturii  şi Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 500.000 RON 
pentru reabilitarea bisericii şi 
construirea casei parohiale în satul 
Izvorul Mare, comuna Peştera, jud. 
Constanţa 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă al Guvernului. 
 

Autor: Deputat PSD Ileana 
Cristina Dumitrache + 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD - PC 

Obiectiv investiţii. Reabilitare 
şi  construcţie  clădire.   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

334 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 cap. 6701,  
paragraf 12 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National anexa nr.03/27/02/ cap 
6701, paragraf 12, cu suma de 150 

Pentru conservarea patrimoniului 
cultural. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
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mii lei pentru reparatii capitale la 
biserica din sat Caciulatu 
(considerata monument istoric), 
comuna Terpezita, judetul Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, art. 
01. 
 
AUTORI:  
Mircea  Geoana- Senator PSD de 
Dolj  
Lia Olguta Vasilescu- Senator PSD 
de Dolj 
Iulian Claudiu Manda- Deputat PSD 
de Dolj 
Petre Petrescu- Deputat PSD de Dolj 
Ion Calin- Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea- Deputat PSD 
de Dolj 
Florentin Gust- Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

335 Legea Bugetului de stat Anexa 
nr.03/27/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National anexa nr.03/27/02/, cu suma 
de 1000 mii lei pentru finalizarea si 
dotarea Caminului Cultural din 
comuna Unirea, judetul Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 

Pentru dezvoltarea si promovarea 
culturii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
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Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, art. 
01. 
 
AUTORI:  
Mircea  Geoana- Senator PSD de 
Dolj  
Lia Olguta Vasilescu- Senator PSD 
de Dolj 
Iulian Claudiu Manda- Deputat PSD 
de Dolj 
Petre Petrescu- Deputat PSD de Dolj 
Ion Calin- Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea- Deputat PSD 
de Dolj 
Florentin Gust- Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

336 Legea Bugetului de stat Anexa 
nr.03/27/02  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National anexa nr.03/27/02/, cu suma 
de 500 mii lei pentru reabilitarea 
Caminului Cultural din comuna 
Cetate, judetul Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, art. 
01. 
 
AUTORI: Mircea  Geoana- Senator 
PSD de Dolj  
Lia Olguta Vasilescu- Senator PSD 
de Dolj 

Pentru dezvoltarea si promovarea 
culturii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 222 -

Iulian Claudiu Manda- Deputat PSD 
de Dolj 
Petre Petrescu- Deputat PSD de Dolj 
Ion Calin- Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea- Deputat PSD 
de Dolj 
Florentin Gust- Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

337 Legea Bugetului de stat Anexa 
nr.03/27/02  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National anexa nr.03/27/02/, cu suma 
de 450 mii lei pentru reabilitarea 
Caminului Cultural din satul 
Caciulatu, comuna Terpezita, judetul 
Dolj. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01. 
 
AUTORI:  
Mircea  Geoana- Senator PSD de 
Dolj  
Lia Olguta Vasilescu- Senator PSD 
de Dolj 
Iulian Claudiu Manda- Deputat PSD 
de Dolj 
Petre Petrescu- Deputat PSD de Dolj 
Ion Calin- Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea- Deputat PSD 
de Dolj 
Florentin Gust- Deputat PSD de Dolj 

Pentru dezvoltarea si promovarea 
culturii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

 

338 Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional Anexa nr. 3/27 

Se alocă suma de 150 mii lei pentru 
reabilitare şi extindere la Căminul 
Cultural Tuşnad-Sat, judeţul 
Harghita 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori: 
Korodi Attila,                                        
Lakatos Péter,  
Erdei D. István,  -deputaţi  UDMR 

Starea Căminului Cultural Tuşnad-
Sat, judeţul Harghita necesită 
lucrări de reparaţii pentru a a sigura 
funcţionarea normală a instituţiei. 
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

339 Legea Bugetului de stat Anexa 
nr.03/27/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 200 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local Grecesti 
pentru finalizarea bisericii ortodoxe 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
exista baza legala pentru 
alocarea de fonduri din bugetul 
Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National pentru 
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din satul Busu,comuna Grecesti 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Consiliul Local Grecesti, pentru 
constructia de lacasuri de cult.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

340 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 50 mii RON, sumă necesară 
pentru finalizarea bisericii 
Smadovicioara din comuna Secu 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj + GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

341 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
exista baza legala pentru 
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suma de 500 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local Simnicu 
de Sus pentru reabilitarea si refacerea 
picturii bisericii Izvor din comuna 
Simnicu de Sus, judetul Dolj 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj + GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC 

alocarea de fonduri din bugetul 
Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National pentru 
Consiliul Local Simnicu, pentru 
reabilitare lacasuri de cult.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

342 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 300 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local Simnicu 
de Sus pentru construirea unei 
biserici in satul Milesti din comuna 
Simnicu de Sus, judetul Dolj  
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj+ GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
exista baza legala pentru 
alocarea de fonduri din bugetul 
Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National pentru 
Consiliul Local Simnicu, pentru 
constructia de lacasuri de cult.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în cursul exerciţiului bugetar. 
 

343 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 400 mii RON, sumă 
necesară pentru finalizarea 
constructiei bisericii din satul Belot, 
comuna Sopot, judetul Dolj 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj + GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

344 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 500 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local Brabova 
pentru consolidare si restaurare Cula 
de la Brabova (SF, PT, DDE)  
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj + GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
exista baza legala pentru 
alocarea de fonduri din bugetul 
Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National pentru 
Consilile Locale, pentru 
constructii, reabilitari 
consolidari lacasuri de cult.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

345 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 800 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local Goiesti 
pentru consolidare si restaurare Casa 
Macedonski (SF, PT, DDE) 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj + GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
exista baza legala pentru 
alocarea de fonduri din bugetul 
Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National pentru 
Consilile Locale, pentru 
constructii, reabilitari 
consolidari lacasuri de cult.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

346 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 200 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local Almaj 
dotare cu aparatura audio-video si 
luminoasa, scaune si incalzire a 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
exista baza legala pentru 
alocarea de fonduri din bugetul 
Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National pentru 
Consilile Locale, pentru 
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Caminului Cultural Almaj, care a 
fost reabilitat fizic.   
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj + GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC 

constructii, reabilitari 
consolidari lacasuri de cult.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

347 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 5000 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local Argetoaia 
pentru Construirea unui  Camin 
Cultural – proiect tip aprobat, în 
comuna Argetoaia, sat Argetoaia, 
judetul Dolj 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj + GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
exista baza legala pentru 
alocarea de fonduri din bugetul 
Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National pentru 
Consilile Locale, pentru 
constructii, reabilitari 
consolidari lacasuri de cult.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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348 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 1500 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local Filiasi 
pentru modernizare a Casei de 
Cultura Filiasi. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj + GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
exista baza legala pentru 
alocarea de fonduri din bugetul 
Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National pentru 
Consilile Locale, pentru 
constructii, reabilitari 
consolidari lacasuri de cult.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

349 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, 
National cu suma de 80 mii RON, 
sumă necesară Consiliului Local 
Gogosu pentru reabilitare Camin 
Cultural din satul  Gogosita, comuna 
Gogosu judetul Dolj. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
exista baza legala pentru 
alocarea de fonduri din bugetul 
Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National pentru 
Consilile Locale, pentru 
constructii, reabilitari 
consolidari lacasuri de cult.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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Deputat PSD de Dolj + GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

350 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 5000 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local Grecesti 
pentru amenajare si dotare Centru 
Civic Grecesti. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj + GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
exista baza legala pentru 
alocarea de fonduri din bugetul 
Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National pentru 
Consilile Locale, pentru 
constructii, reabilitari 
consolidari lacasuri de cult.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

351 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 350, sumă necesară 
Consiliului Local Sopot pentru 
reabilitare Camin Cultural Sopot, 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
exista baza legala pentru 
alocarea de fonduri din bugetul 
Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National pentru 
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judetul Dolj. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj + GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC 

Consilile Locale, pentru 
constructii, reabilitari 
consolidari lacasuri de cult.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

352 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 259, sumă necesară 
Consiliului Local Talpas pentru 
reabilitarea Caminului Cultural 
Talpas. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj + GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
exista baza legala pentru 
alocarea de fonduri din bugetul 
Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National pentru 
Consilile Locale, pentru 
constructii, reabilitari 
consolidari lacasuri de cult.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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353 Anexa 3/27/02- Ministerul Culturii 

şi Patrimoniului Naţional 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Construire 
monument in localitatea Breaza si 
Filpisu Mic, cu suma de 75 mii lei; 
 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Solicitari ale cetatenilor comunei.  Se propune respingerea 
amendamentului întrucât pozitia 
judetul Mures nu se regaseste in 
bugetul Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu este 
clar formulata. 
 

354 Anexa 3/27/02- Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Construire 
monument in localitatea Cozma, cu 
suma de 150 mii de lei; 
Sursa:bugetul alocat ministerului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Solicitari ale cetatenilor comunei.  Se propune respingerea 
amendamentului întrucât pozitia 
judetul Mures nu se regaseste in 
bugetul Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu este 
clar formulata. 
 

355 Anexa3/27/02, MINISTERUL 
CULTURII SI PATRIMONIULUI 
NATIONAL, Cap 5001, Grupa/titlu 
51, TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE, 
Transferuri de la bugetul de stat 
catre bugetele locale pentru 
finalizarea lucrarilor de constructie 
a asezamintelor culturale si pentru 
unitati de cultura 

Se propune alocarea sumei de 300 
mii lei pentru modernizarea Casei de 
Cultură din oraşul Urlaţi, jud. 
Prahova 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii Si 
Patrimoniului National 
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 

Suma este necesară pentru 
modernizarea singurului obiectiv 
cultural din oraşul Urlaţi, existând 
pericolul ca această clădire să 
devină total nefuncţională dacă nu 
vor fi acordate aceste fonduri. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
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PNL bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu este 
clar formulata.  

356 Anexa 3/27/02, Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional, cap. 
5001, gr.51, art. 02, alin.18 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru obiectivul 
„Consolidare Biserica Sfinţii 
Împăraţi Constantin şi Elena” , 
comuna Crevedia Mare, judeţul 
Giurgiu  
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 
 
 
Iniţiator    
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Asigurarea unor condiţii normale 
de desfăşurare a serviciului religios 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu este 
clar formulata. 

357 Anexa 3/27/02 cap. 6701 art. 02 
alin. 18 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul : 
„Cetatea Rasnov (expertizare totala, 
conservare, restaurare, valorificare, 
curatenie generala, reintroducerea in 
circuitul turistic)” , Braşov cu suma 
6.800 mii lei 
 
Sursa: Bugetul de stat pe anul 2010  
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât pozitia 
judetul Brasov nu se regaseste in 
bugetul Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu este 
clar formulata. 
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Naţional 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL,  Gheorghe Gabor  
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare ale PNL 
 

358 Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru reabilitare camin cultural 
localitate Buteasa oras Somcuta 
Mare - 500 mii lei, continuare 
investitie camin cultural localitatea 
Ciolt oras Somcuta Mare – 500 mii 
lei si - continuare investitie camin 
cultural localitatea Prislop.  
Proiect cămin cultural – dezvoltare 
durabilă Poziţia 26, jud. Maramureş 
 
Sursa de finanţare: Alocare din suma 
prevăzuta in buget 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 

Vasile Berci, deputat PNL 
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 

 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu este 
clar formulata. 

359 Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Oraş Buziaş-reabilitare cămine 
culturale – Bacova şi Silagiu, Casa 
de cultură şi Biblioteca Buziaş, Cap 
6701 / grupa 51 / titlu 6 / art 02 / alin 
18. 
 
Sursa de finanţare:  
 

obiective în stadii avansate de 
degradare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unor 
astfel de obiective.  
De altfel, nu este precizată sursa 
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Autor: Deputat PSD Dorel Covaci de finanţare a plusului de 
cheltuieli.  

360 Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Oraş Făget-Reabilitare Casa de 
cultură Făget, Cap 6701 / grupa 51 / 
titlu 6 / art 02 / alin 18. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autor: Deputat PSD Dorel Covaci 

obiectiv în stadiu de degradare, 
există proiect depus la CNI 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unor 
astfel de obiective.  
De altfel, nu este precizată sursa 
de finanţare a plusului de 
cheltuieli.  

361 Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Oraş Făget-Finalizare construcţie 
Biserica Ortodoxă Făget, Cap 6701 / 
grupa 51 / titlu 6 / art 02 / alin 18. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autor: Deputat PSD Dorel Covaci 

Construcţie nefinalizată, pericol de 
degradare, 27 mld total, executat 10 
mld, rest 17 mld RON 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unor 
astfel de obiective.  
De altfel, nu este precizată sursa 
de finanţare a plusului de 
cheltuieli.  

362 Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Comuna Tomeşti-Reabilitare 
complex monahal Româneşti, 
comuna Tomeşti, Cap 6701 / grupa 
51 / titlu 6 / art 02 / alin 18. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autor: Deputat PSD Dorel Covaci 

Investiţie începută, pericol de 
degradare a bisericii / mănăstirii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unor 
astfel de obiective.  
De altfel, nu este precizată sursa 
de finanţare a plusului de 
cheltuieli.  

363 Anexa nr.3/27/02 Ministerul Comuna Fârdea-Reabilitare complex Investiţie începută, pericol de Se propune respingerea 
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Culturii şi Patrimoniului Naţional monahal Fârdea, Cap 6701 / grupa 
51 / titlu 6 / art 02 / alin 18. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autor: Deputat PSD Dorel Covaci 

degradare a bisericii / mănăstirii amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unor 
astfel de obiective.  
De altfel, nu este precizată sursa 
de finanţare a plusului de 
cheltuieli.  

364 Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Comuna Tomeşti- Reabilitare 
complex monahal Luncani, comuna 
Tomeşti, Cap 6701 / grupa 51 / titlu 
6 / art 02 / alin 18. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autor: Deputat PSD Dorel Covaci 

Investiţie începută, pericol de 
degradare a bisericii / mănăstirii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unor 
astfel de obiective.  
De altfel, nu este precizată sursa 
de finanţare a plusului de 
cheltuieli.  

365 Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Comuna Bara-Construcţie mănăstire 
Dobreşti, comuna Bara, Cap 6701 / 
grupa 51 / titlu 6 / art 02 / alin 18. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autor: Deputat PSD Dorel Covaci 

Investiţie începută, pericol de 
degradare a bisericii / mănăstirii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unor 
astfel de obiective.  
De altfel, nu este precizată sursa 
de finanţare a plusului de 
cheltuieli.  

366 Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Comuna Bethausen- Construcţie 
biserică Bethausen, Cap 6701 / grupa 
51 / titlu 6 / art 02 / alin 18. 
 

Investiţie începută, pericol de 
degradare a bisericii / mănăstirii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
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Sursa de finanţare:  
 
Autor: Deputat PSD Dorel Covaci 

Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unor 
astfel de obiective.  
De altfel, nu este precizată sursa 
de finanţare a plusului de 
cheltuieli.  

367 Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Comuna Margina- Reabilitare Casa 
de Cultură Margina, Cap 6701 / 
grupa 51 / titlu 6 / art 02 / alin 18. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autor: Deputat PSD Dorel Covaci 

obiectiv în stadiu de degradare Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unor 
astfel de obiective.  
De altfel, nu este precizată sursa 
de finanţare a plusului de 
cheltuieli.  

368 Anexa nr.3/27/23 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului National cu suma de 
11.000 mii lei pentru următoarele 
obiective : 
- cofinanţarea proiectului de 
reabilitare a cămine culturale din 
comunele  Copalnic Mănăştur, 
Cernesti, Poienile Izei, Valea 
Cioarului, Coas, Selsig judeţul 
Maramureş – 5.000 mii lei 
- reabilitare case de cultura, 
oraşele Vişeu de Sus, Borsa si 
Seini, judeţul Maramureş – 1.000 
mii lei 
- Proiect camin cultural-
dezvoltare durabila 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu este 
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Surse de finanţare:Alocare din suma 
prevăzuta in buget 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 

Liviu Titus Pasca, Senator PNL 

clar formulata. 

369 Anexa nr.3/27/29 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Cămin Cultural comuna Ciorani, 
Judeţul Prahova – construire 
 
Suma alocată: 150 mii lei 
 
Sursa de finantare: Prin introducere 
în suma globală prevăzută pentru 
2010 la Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 
AUTOR: DEPUTAT ADRIAN 
NASTASE 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 
 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

370 Anexa nr.3/27/29 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Cămin Cultural in satul Hatcarau, 
comuna Drăgăneşti, Judeţul  Prahova 
– construire 
 
Suma alocată: 150 mii lei 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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Sursa de finantare: Prin introducere 
în suma globală prevăzută pentru 
2010 la Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 
AUTOR: DEPUTAT ADRIAN 
NASTASE 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

371 Anexa nr.3/27/29 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Biserică, comuna Balta Doamnei, 
Judeţul  Prahova – renovare 
 
Suma alocată: 300 mii lei 
 
Sursa de finantare: Prin introducere 
în suma globală prevăzută pentru 
2010 la Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 
AUTOR: DEPUTAT ADRIAN 
NASTASE 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 
 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

372 Anexa nr.3/27/29 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Cămin Cultural, comuna Gherghita, 
Judeţul Prahova – reparatii 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
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Suma alocată: 150 mii lei 
 
Sursa de finantare: Prin introducere 
în suma globală prevăzută pentru 
2010 la Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 
AUTOR: DEPUTAT ADRIAN 
NASTASE 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 
 

finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

373 Anexa nr.3/27/29 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Centrul Cultural, comuna Gherghita, 
Judeţul Prahova – reparatii 
  
Suma alocată: 1400 mii lei 
 
Sursa de finantare: Prin introducere 
în suma globală prevăzută pentru 
2010 la Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 
AUTOR: DEPUTAT ADRIAN 
NASTASE 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 
 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

374 Anexa nr.3/27/29 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C

 Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
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ATEGORIEI DE INVESTITII  
Cămin Cultural, comuna Gura 
Vadului, Judeţul Prahova – 
construire 
 
Suma alocată: 150 mii lei 
 
Sursa de finantare: Prin introducere 
în suma globală prevăzută pentru 
2010 la Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 
AUTOR: DEPUTAT ADRIAN 
NASTASE 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 
 

finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

375 Anexa nr.3/27/29 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII 
Biserică, comuna Vadu Sapat, 
Judetul  Prahova – renovare 
 
Suma alocată: 150 mii lei 
 
Sursa de finantare: Prin introducere 
în suma globală prevăzută pentru 
2010 la Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 
AUTOR: DEPUTAT ADRIAN 
NASTASE 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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PC şi completările ulterioare. 
376 Anexa nr.3/27/29 Ministerul 

Culturii şi Patrimoniului Naţional 
FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Cimitir uman, inclusiv capela, oraş 
Mizil, Judeţul  Prahova – 
modernizare 
 
Suma alocată: 1700 mii lei 
 
Sursa de finantare: Prin introducere 
în suma globală prevăzută pentru 
2010 la Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 
AUTOR: DEPUTAT ADRIAN 
NASTASE 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

377 MINISTERUL CULTURII 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii  Romano 
Catolice Neprihănita Zămislire a 
Sfintei Fecioare Maria din localitatea 
Aleşd,,  judeţul Bihor–  cu suma de 
10 mii lei 
 Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
-  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 243 -

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Adrian Merka 
 

urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

378 MINISTERUL CULTURII 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolică din localitatea Bigăr ,com. 
Berzasca  judeţul Caraş-Severin –  cu 
suma de 25 mii lei.  
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Adrian Merka 
 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

379 MINISTERUL CULTURII 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolică Sf.Ioan Nepomuc din 
localitatea Sacalasău Nou 
,com.Derna,  judeţul Bihor–  cu suma 
de 45 mii lei. 
Cap.5001 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Adrian Merka 
 
 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

380 MINISTERUL CULTURII 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii    Greco-
Catolice  Sf.Gheorghe  din 
localitatea Ioaniş, com.Finiş 
judeţulBihor–  cu suma de 30 mii lei.
 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Adrian Merka 
 
 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

381 MINISTERUL CULTURII 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii   Penticostale 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
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din localitatea Nădlac,  judeţul Arad–  
cu suma de 10 mii lei. 
 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Adrian Merka 
 
 
 

 
 
 

al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

382 MINISTERUL CULTURII 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolică din localitatea 
Şumita,com.Lăpuşnicel,  judeţul 
Caraş-Severin –  cu suma de 45 mii 
lei. 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Adrian Merka 
 
 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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383 MINISTERUL CULTURII 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii Baptistădin 
localitatea Sfânta 
Elena,com.Coronini  judeţu Caraş-
Severin–  cu suma de 6 mii lei. 
 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Adrian Merka 
 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

384 MINISTERUL CULTURII 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolică Inălţarea Sfintei Cruci din 
localitatea Budoi ,com.Popeşti,  
judeţulBihor–  cu suma de 45 mii lei.
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Adrian Merka 
 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

385 MINISTERUL CULTURII 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolică Sf.Ioan Nepomuc din 
localitatea Gârnic ,com.Gârnic  
judeţul Caraş-Severin –  cu suma de 
25 mii lei.  
 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Adrian Merka 
 
 
 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

386 MINISTERUL CULTURII 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolică din localitatea Liubcova 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
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,com. Berzasca  judeţul Caraş-
Severin –  cu suma de 35 mii lei. 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Adrian Merka 
 
 
 

 
 

În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

387 MINISTERUL CULTURII 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Catedralei     Greco-
Catolice  din  oraşul  Oradea 
judeţulBihor–  cu suma de 40 mii lei 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Adrian Merka 
 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

388 MINISTERUL CULTURII 
PATRIMONIULUI NATIONAL 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
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Anexa 3/27/02  
 

de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii    Greco-
Catolice din localitatea Câmpia Sălaj 
, com. Bocşa , judeţul Sălaj–  cu 
suma de 200 mii lei. 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Adrian Merka 
 
 

proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
 

legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

389 MINISTERUL CULTURII 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii    Romano-
Catolice  Sf.Chiril şi Method din 
localitatea Şinteu , com.Şinteu , 
judeţul Bihor–  cu suma de 20 mii 
lei. 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Adrian Merka 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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390 MINISTERUL CULTURII 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii    Greco-
Catolice  Sf. Familie  din oraşul 
Zalău, judeţul Sălaj–  cu suma de 30 
mii lei. 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Adrian Merka 
 
 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

391 MINISTERUL CULTURII 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii Apostolice 
Penticostale din localitatea 
Budoi,com.Popeşti,  judeţul Bihor–  
cu suma de 10 mii lei. 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Adrian Merka 
 
 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

392 MINISTERUL CULTURII 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii    Greco-
Catolice  din localitatea Girişu de 
Criş, com. Girişu de Criş 
judeţulBihor–  cu suma de 15 mii lei 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Adrian Merka 
 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

393 MINISTERUL CULTURII 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolică Sf.Ioan Botezătorul din 
localitatea Moldova Nouă, judeţul 
Caraş-Severin –  cu suma de 30 mii 
lei. 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
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Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Adrian Merka 
 
 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

394 MINISTERUL CULTURII 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolică din localitatea Ravensca 
,com.Şopotul Nou,  judeţul Caraş-
Severin –  cu suma de 25 mii lei. 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Adrian Merka 
 
 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

395 MINISTERUL CULTURII 
PATRIMONIULUI NATIONAL 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
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Anexa 3/27/02  
 

de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolică Mult Indurerata Sfântă  
Fecioara Maria din localitatea 
Şerani,com.Borod,  judeţul Bihor–  
cu suma de 20 mii lei. 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Adrian Merka 
 

proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
 

legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

396 MINISTERUL CULTURII 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolică din localitatea Zlatica ,com. 
Socol  judeţul Caraş-Severin –  cu 
suma de 12 mii lei. 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Adrian Merka 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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397 MINISTERUL CULTURII 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 
de cult astfel : 
- reabilitarea Bisericii    Greco-
Catolice  din  Oraşul Beiuş judeţul 
Bihor– cu suma de 200 mii lei, 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Adrian Merka 
 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

398 MINISTERUL CULTURII 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 
de cult astfel : 

- reabilitarea Bisericii 
Romano-Catolică Prea 
Sfântă Inimă a lui Isus  din 
localitatea Valea Cerului 
,com.Suplacu de Barcău,  
judeţul Bihor–  cu suma de 
200 mii lei. 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Autori: Deputat Adrian Merka 
 

urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

399 MINISTERUL CULTURII 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii  Romano 
Catolice din localitatea Nădlac,  judeţ 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor ul Arad–  
cu suma de 10 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Adrian Merka 
 
 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

400 MINISTERUL CULTURII 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
Anexa 3/27/02  
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolice  din localitatea Sfânta 
Elena,com.Coronini  judeţulCaraş-
Severin–  cu suma de 6 mii lei 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 
 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Adrian Merka 
 

este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

401 Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional  
 Anexa 3/27/07 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2010 astfel : 
 

- pentru consolidarea, 
extinderea şi modernizarea 
căminului cultural din 
localitatea Eibental, comuna 
Dubova, jud.Mehedinţi cu 
suma de 30 mii lei. 

Cap.6706 Cultură, recreere şi religie 
Subcapitolul 03 
Paragraf 04 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Adrian Merka 
 

Suma este necesară pentru lucrări 
de consolidare,extindere şi 
modernizare a căminului cultural. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

402 Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional  
 Anexa 3/27/07 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2010 astfel : 
 

Suma este necesară pentru lucrări 
de consolidare,extindere şi 
modernizare a căminului cultural. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
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 - pentru consolidarea, 
extinderea şi modernizarea 
căminului cultural din 
localitatea Budoi, comuna 
Popeşti, jud. Bihor cu suma 
de 30 mii lei. 

Cap.6706 Cultură, recreere şi religie 
Subcapitolul 03 
Paragraf 04 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Adrian Merka 
 
 

 
 
 
 

privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

403 Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional  Anexa 3/27/07 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2010 astfel : 
 
pentru consolidarea, extinderea şi 
modernizarea căminului cultural din 
localitatea Ravensca, comuna Şopotu 
Nou, jud.Caraş Severin cu suma de 
30 mii lei. 
Cap.6706 Cultură, recreere şi religie 
Subcapitolul 03 
Paragraf 04 
 

Suma este necesară pentru lucrări 
de consolidare,extindere şi 
modernizare a căminului cultural. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
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 Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Adrian Merka 

-  
 
 

perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

404 Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional  Anexa 3/27/07 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2010 astfel : 
 

- pentru consolidarea, 
extinderea şi modernizarea 
căminului cultural din 
localitatea Varviz, comuna 
Popeşti, jud. Bihor cu suma 
de 30 mii lei. 

 
Cap.6706 Cultură, recreere şi religie 
Subcapitolul 03 
Paragraf 04 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Adrian Merka 
 
 

Suma este necesară pentru lucrări 
de consolidare,extindere şi 
modernizare a căminului cultural. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
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finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

405 Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional  Anexa 3/27/07 
 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2010 astfel : 
 

- pentru consolidarea, 
extinderea şi modernizarea 
căminului cultural din 
localitatea Sfânta Elena, 
comuna Coronini, jud.Caraş 
Severin cu suma de 30 mii 
lei. 

Cap.6706 Cultură, recreere şi religie 
Subcapitolul 03 
Paragraf 04 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Adrian Merka 
 
 

Suma este necesară pentru lucrări 
de consolidare,extindere şi 
modernizare a căminului cultural. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor OUG nr.118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale,  
perioada de valabilitate a 
Programului prioritar naţional 
prin care se finantau, unele 
lucrari de investitii la asezaminte 
culturale, din fonduri de la 
bugetul de stat s-a aplicat pe o 
perioada de 3 ani incepand din 
anul 2007. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

406 Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional  
 Anexa 3/27/07 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2010 astfel : 
 

- pentru consolidarea, 
extinderea şi modernizarea 
muzeu Episcopal Greco-

Suma este necesară pentru lucrări 
de consolidare,extindere şi 
modernizare a căminului cultural. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
legii,  sustinerea lacasurilor de 
cult se face prin intermediul 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului. 
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Catolic , Oradea, jud. Bihor 
cu suma de 50 mii lei. 

Cap.6706 Cultură, recreere şi religie 
Subcapitolul 03 
Paragraf 04 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Adrian Merka 

 

 În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                  ANEXA NR.2  

          
                            ORDONATOR 3/28-3/34 

 
AMENDAMENTE  RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

1.  Anexa nr.3/28 Ministerul 
Comunicatiilor si Societatii 
Informationale 

Se propune alocarea sumei de 
1.794.403,13 lei pentru eficientizarea 
fluxurilor de activitati si 
implementarea serviciilor de 
administratie publica electronica prin 
sistemul informatic integrat cu 
functii de e-guvernare in cadrul 
primariei Municipiului Lupeni, 
judetul Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugatară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor:Comisia pentru tehnologia 
informatiei si comunicatiilor din 
Camera Deputatilor si Comisia 
economica, industrii si servicii din 
Senat si domnul senator PSD+PC 
Vasile Cosmin Nicula Grupul 
PSD+PC din Senat  
   

Acest proiect este depus de 
Ministerul Comunicatiilor si 
Societatii Informationale, 
contributia primariei municipiului 
Lupeni este de 384.860,05 lei 
valoarea totala a proiectului fiind 
de 2.179.263,18 lei. 
 
 
RESPINS DE   
 
Comisia pentru tehnologia 
informatiei si comunicatiilor din 
Camera Deputatilor si Comisia 
economica, industrii si servicii 
din Senat 
 
Insuficienta fondurilor alocate 
pentru MCSI de la bugetul de stat . 
Se propune inaintarea proiectului 
pentru finantarea din fonduri 
europene. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât : 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Comunicaţiilor şi 
Societăţii Informaţionale au fost 
dimensionate de acesta în 
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concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu.  

2.  Anexa 3/29 - Ministerul Public Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 511 
mii lei la capitolul 61.01.- Ordine 
publică şi siguranţa naţională, Titlul 
II- Bunuri si servicii, Art.20.30-Alte 
cheltuieli , alin 20.30.04-Chirii. 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2010. 
 
Comisia juridică a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia juridică a 
Senatului si 

Fondurile solicitate sunt necesare 
pentru închirierea unei locații 
pentru sediul Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Mureș,  

Menționăm că alocarea 
acestei sume este absolut necesară 
întrucât potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 
945/19.08.2009, intrată în vigoare 
la data de 15.09.2009 și Hotărârii 
nr.18/14.10.2009 a Colegiului de 
conducere al Curții de Apel Târgu 
Mureș, s-a decis evacuarea 
Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Mureș, începând cu data de 
01.01.2010, din clădirea ce servește 
în prezent ca sediu al Curții de 
Apel Târgu-Mureș și al 
Judecătoriei Târgu-Mureș.  

Se propune respingerea deoarece 
 sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului putând fi repartizat 
unor ordonatori principali de 
credite în timpul anului, pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

3.  Anexa 3/29 Ministerul Public Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 3.620 
mii lei la capitolul 61.01.-Ordine 
publică şi siguranţa naţională,, după 
cum urmează: 
Titlul I Cheltuieli de personal 3.200 
mii lei 
 Titlul II-Bunuri si servicii,   255 mii 
lei 
Titlul XII Active nefinanciare    165 

Fondurile sunt necesare pentru 
asigurarea condițiilor destinate 
înființării și funcționării 
Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Ilfov ca unitate nouă de parchet,. 
Această unitate de parchet este 
prevăzută în anexa la Legea 
nr.304/2004 privind organizarea 
judiciară, modificată şi republicată, 
iar până în anul 2009 nu au existat 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
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mii lei 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2010 
 
Autor: Comisia juridică a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia juridică a 
Senatului si Procuror General, 
Laura Codruţa Kövesi 
 

condiţiile necesare dării în 
funcţiune a unităţii, conform 
art.138 din legea menţionată.  

La data de 05.11.2009, 
ulterior depunerii de către 
Ministerul Public a proiectului de 
buget la Ministerul Finanţelor 
Publice, Primăria Oraşului Buftea a 
comunicat că lucrările de amenajare 
a sediului Tribunalului Ilfov şi 
Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Ilfov urmau a fi finalizate până la 
data de 15.11.2009, creându-se 
condiţiile necesare desfăşurării 
activităţii.  

Conform hotărârilor emise 
în anul 2009 de Consiliul Superior 
al Magistraturii, au fost promovaţi 
procurori în funcţii de execuţie la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Ilfov, desfăşurându-şi activitatea la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti.  
Având în vedere depunerea la 
Parlament a proiectului Codului de 
procedură penală şi viitoarele reguli 
de competenţă cu accent pe 
parchetele de pe lângă tribunale, 
apreciem că se impune începerea 
activităţii acestei unităţi 
 

privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- majorarea cheltuielilor de 
personal din sectorul bugetar 
contravin angajamentelor 
asumate de Romania in 
negocierile cu FMI in ceea ce 
priveste rationalizarea 
cheltuielilor de personal din 
sectorul bugetar.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

4.  Anexa 3/29 Ministerul Public Se propune majorarea bugetului Fondurile reprezintă cofinanţarea Se propune respingerea 
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Ministerului Public cu suma de 138 
mii lei la capitolul 61.01.-Ordine 
publică şi siguranţa naţională,, titlul 
56 Proiecte cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile postaderare, 
alin. 56.15 Alte programe 
comunitare finanţate în perioada 
2007-2013, astfel încât la această 
poziţie suma să fie de 836 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2010 
 
Autor: Comisia juridică a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia juridică a 
Senatului si Procuror General, 
Laura Codruţa Kövesi 
 

naţională a României  aferentă 
proiectelor cu finanţare externă 
nerambursabilă postaderare deja 
contractate de Ministerul Public. 
Aceste sume angajează răspunderea 
Guvernului României şi 
condiţionează acordarea fondurilor 
externe nerambursabile 
complementare care au fost deja 
disponibilizate de Comisia 
Europeană. 
 

deoarece: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului putând fi repartizat 
unor ordonatori principali de 
credite în timpul anului, pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar; 

- suplimentarea titlului 56 
„Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile 
postaderare” în bugetul unui 
ordonator principal de credite nu 
se poate face decât prin 
redistribuire de la alt ordonator 
principal de credite, cu 
încadrarea în nivelul total  al 
titlului 56, acesta fiind 
monitorizat. 

5.  Anexa 3/29 Ministerul Public 
Anexa 3/2901/02 Ministerul Public 
 

Se propune în bugetul Ministerului 
Public, la Anexa 3/29/02 , la 
capitolul 61.01 Ordine publică şi 
siguranţă naţională, titlul 56 Proiecte 
cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare, 
diminuarea cu suma de 16 mii lei la 
alin. 56.14 ”Programe finanțate din 
Facilitatea de tranziție” și majorarea 
cu aceeași sumă a alin. 56.15 ”Alte 

Pentru asigurarea minimului 
necesar desfăşurării activităţilor în 
derulare în anul 2010, aferente 
proiectului PICCJ Grant Comisia 
Europeană JLS/2008/JPEN/029 
Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi 
abilităţilor procurorilor români şi 
bulgari în aplicarea instrumentelor 
de cooperare judiciară 
internaţională.  

Se propune admiterea deoarece 
modificarea în structura titlului 
56 nu implică o majorare a 
cheltuielilor bugetare atât la 
nivel de titlu, cât şi pe total 
buget al Ministerului Public pe 
anul 2010. 
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programe comunitare finanțate în 
perioada 2007-2013”, astfel încăt 
propunerea Ministerului Public la 
aceste poziții să fie de 603 mii lei, 
respectiv 714 mii lei; 
Se propune în bugetul Ministerului 
Public, la Anexa 3/2901/02 , la 
capitolul 61.01 Ordine publică şi 
siguranţă naţională, titlul 56 Proiecte 
cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 
diminuarea cu suma de 100 mii lei la 
alin. 56.15 ”Alte programe 
comunitare finanțate în perioada 
2007-2013”, astfel încât suma 
prevăzută la titlul 56 să fie de 841 
mii lei.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Public. 
 
Autor: Comisia juridică a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia juridică a 
Senatului si Procuror General, 
Laura Codruţa Kövesi 

 

6.  Anexa 3/29/01 Ministerul Public 
Anexa 3/29/02 Ministerul Public 
Anexa 3/2901/01 Direcţia 
Naţională Anticorupţie 
Anexa 3/2901/02 Direcţia 
Naţională Anticorupţie 
 
 

Se propune modificarea Anexei nr. 
3/29/01 şi Anexei nr. 3/2901/01, 
astfel: 
- Reintroducerea la cap. 68.01 
”Asigurări și asistență socială”, titlul 
51 ”Transferuri între unități ale 
administrației publice”, a sumei de 

Fondurile reprezintă contribuția de 
sănătate pentru femeile ofițeri de 
poliție judiciară din cadrul Direcției 
Naționale Anticorupție, aflate în 
concediu pentru creșterea copilului, 
sumă cuprinsă de altfel în proiectul 
de buget pe anul 2010 transmis de 

Se propune respingerea deoarece 
introducerea titlului 51 
„Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice” în 
bugetul Ministerului Public, , 
implică modificări în bugetul 
Fondului naţional unic de 
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 12 mii lei.  
Se propune modificarea Anexei nr. 
3/29/02 și Anexei nr. 3/2901/02, 
astfel: - Introducerea la cap. 68.01 
”Asigurări și asistență socială”, a 
titlului 51 ”Transferuri între unități 
ale administrației publice”, alin. 
51.01.26 ”Transferuri privind 
contribuția de sănătate pentru 
persoanele aflate în concediu pentru 
creșterea copilului”, în sumă de 12 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Public.  
 
Autor: Comisia juridică a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia juridică a 
Senatului si Procuror General, 
Laura Codruţa Kövesi 
 

către Ministerul Public la 
Ministerul Finanțelor Publice cu 
scrisoarea nr. 2106/C/2009. 
Menționăm că această natură de 
cheltuieli este cuprinsă în proiectul 
de buget pe anul 2010 transmis de 
către Ministerul Public, fiind 
aferentă plății indemnizațiilor 
pentru creșterea copilului până la 2 
ani în cuantum de 220 mii lei, sumă 
inclusă în cadrul titlului 57 
”Asistență socială” și 
subcapitolului 68.01.06 ”Asistență 
socială pentru familie și copii”. 
 

asigurări sociale de sănătate.  

7.  Anexa 3/29/01 Ministerul Public 
Anexa 3/29/11 Ministerul Public 
Anexa 3/2901/01 Direcţia 
Naţională Anticorupţie 
Anexa 3/2901/11 Direcţia 
Naţională Anticorupţie 
 
Anexa 3/2902/01 DIICOT 
Anexa 3/2902/11 DIICOT 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Public cu 
suma de 4.222 mii lei la sursa 08 
Fonduri externe nerambursabile, 
capitolul 61.08 Ordine publică şi 
siguranţă naţională, din care: 

DNA   = 1.370 mii lei 
DIICOT = 1.359 mii lei.  
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 

Precizăm că diferența de 
4.222 lei față de suma propusă 
inițial prin proiectul de buget pe 
anul 2010 de către  Ministerul 
Public se datorează  necesităţii 
respectării proiectelor aprobate de 
Comisia Europeană şi deja 
contractate de Ministerul Public, 
care angajează răspunderea 
Guvernului României. Precizăm că 
aceste fonduri nu sunt susţinute de 

Se propune admiterea deoarece 
suplimentarea solicitată nu 
implică majorarea fondurilor 
susţinute de la bugetul de stat si 
nu afecteaza nivelul deficitului  
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 dispoziţia Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2010 
 
Autor: Comisia juridică a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia juridică a 
Senatului si Procuror General, 
Laura Codruţa Kövesi 

 

la bugetul de stat, ci sunt finanţate 
direct de UE.  

Subliniem că aceste sume au 
fost deja aprobate şi disponibilizate 
de Comisia Europeană conform 
contractelor încheiate, în vederea 
efectuării plăților de către OPCP în 
cursul anului 2010.  

Precizăm, de asemenea, că 
sumele au fost fundamentate şi 
detaliate în cadrul fișelor de proiect 
conform metodologiei de elaborare 
a proiectului de buget pe anul 2010 
transmisă de către Ministerul 
Finanțelor Publice, Ministerul 
Public elaborând aceste propuneri 
funcție de prioritățile programului 
sectorial, în condițiile în care 
Ministerul Finanțelor Publice nu a 
impus restricții prin stabilirea de 
limite de cheltuieli pentru această 
sursă de finanțare. 
 

8.  Anexa nr.3/32 Serviciul de 
Informatii Externe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Serviciului de Informatii Externe la 
capitolul 61.01 „Ordine publică şi 
siguranţă naţională” la titlulul II 
„Bunuri si servicii” de la 49.895 mii 
lei la 63.000 mii lei si la titlul XII 
„Cheltuieli de capital”  Active 
nefinanciare de la 46.350 mii lei la 
79.000 mii lei    

Amendamentul constă în 
suplimentarea sumei propuse de 
Ministerul Finanţelor Publice ca 
buget al S.I.E. pe anul 2010, 
respectiv 214.300 mii lei, cu o 
diferenţă de  45.755 mii lei, pentru 
a se asigura Serviciului un buget 
total pe anul 2010 de 260.055 mii 
lei.  

Se propune respingerea 
deoarece: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului putând fi repartizat 
unor ordonatori principali de 
credite în timpul anului, pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
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Sursa de finanţare: 

 Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în bugetul de stat 
pe anul 2010. 

  Din sumele prevăzute în 
bugetul M.F.P. – A.G. la 
Titlul 56 pentru finanţarea 
proiectelor cu finanţare din 
fonduri externe 
nerambursabile (FEN) 
postaderare sau prin 
redistribuire de la alţi 
ordonatori principali de 
credite, care nu au angajate 
proiecte eligibile. 

 
Autori: Comisia speciala a Camerei 
deputatilor si Senatului pentru 
exercitarea controlului parlamentar 
asupra activitatii Serviciului de 
Informatii Externe 
 

 
Această majorare nu presupune 
majorarea deficitului bugetului 
general consolidat. 
Titlul II „Bunuri şi servicii”, suma 
de 63.000 mii lei se bazează pe 
luarea în calcul a necesităţilor 
stricte de finanţare pentru 2010, 
inclusiv creşterile generale de 
preţuri şi necesitatea de a asigura 
bugetarea activităţilor operative de 
parteneriat extern, aflate între 
obligaţiile de ordin strategic şi 
tactic asumate de Serviciu.  
 
Titlul XII „Cheltuieli de capital – 
active nefinanciare” – suma de 
79.000 mii lei s-a construit pe baza 
analizei obiectivelor cuprinse în 
lista investiţiilor pentru 2010 şi este 
dominată de reparaţii capitale, strict 
necesare pentru buna desfăşurare a 
activităţii specifice a instituţiei pe 
termen scurt şi mediu. 
 

pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar; 

- diminuarea titlului 56 in 
bugetul M.F.P. – A.G. au fost 
determinate în funcţie de stadiul 
de derulare şi implementare a 
proiectelor cu finanţare din FEN 
post aderare pe parcursul 
exerciţiului bugetar.  

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

9.  Anexa nr. 3/34 Serviciul de 
Telecomunicatii Speciale 

Se propune sa se modifice structura 
cheltuielilor la capitolul 61.01 
„Ordine publică şi siguranţă 
naţională”, subcapitolul 61.01.04 
„Siguranţă naţională”, prin majorarea 
la titlul 20 „Bunuri şi servicii” cu 
suma de 5.000 mii lei şi diminuarea 
la titlul 71 „Active nefinanciare” cu 

1. Instalarea echipamentelor 
aferente proiectelor finanţate din 
Facilitatea Schengen, care implică: 
- creşterea de 2,2 ori a suprafeţei 
spaţiilor închiriate în anul 2010 faţă 
de anul 2009, ceea ce conduce la o 
majorare a cheltuielilor cu suma de 
400 mii lei; 

Se propune admiterea deoarece 
modificarea solicitată este 
necesară pentru îndeplinirea de 
către STS a obligaţiilor ce 
decurg din Planul de Acţiune 
Schengen şi nu presupune 
majorarea cheltuielilor bugetare 
pe anul 2010. 
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aceeaşi sumă. 
 
Autori: Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
din Senat si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
din Camera Deputatilor 

- creşterea de peste 2,7 ori a 
numărului de antene pe piloni în 
anul 2010 faţă de anul 2009, care 
implică o majorare a cheltuielilor 
cu suma de 3.349 mii lei; 
-creşterea cu 13,16 % în anul 2010 
faţă de anul 2009 a consumului de 
energie electrică necesară 
funcţionării echipamentelor 
instalate, care implică o majorare a 
cheltuielilor cu suma de 872 mii lei. 
2. Majorarea primelor de asigurare 
non-viaţă (RCA şi CASCO) în anul 
2010 faţă de anul 2009, care 
conduce la o creştere a cheltuielilor 
cu suma de 379 mii lei. 
 
ADMIS DE  
 
Comisia pentru aparare, ordine 
publica si siguranta nationala din 
Senat si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 
nationala din Camera 
Deputatilor 
 

 
 
 
 
 
 



 
                     ANEXA NR.2  

          
                            ORDONATOR 3/35 

 
AMENDAMENTE  RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

1.  Anexa 3/35 
Se propune  suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei , 
Comertului si Mediului de Afaceri 
cu suma de 700.000 
Poziţia 31, jud. Prahova 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 700 mii lei  pentru obiectivul 
„Extindere reţea gaze în satele Sarca, 
Bordenii Mari şi Bordenii Mici (6 
km), com. Scorţeni 
 
Sursa de finanţare: 
Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL: Graţiela 
Gavrilescu 
 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii comunei. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
- nu exiata temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestui program 
- nu se precizează sursa de 
finantare  

2.  Anexa 3/35 
Se propune  suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei , 
Comertului si Mediului de Afaceri 
cu suma de 700.000 
Poziţia 12 Calarasi 
 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „Alimentare cu gaze 
naturale”, jud Calarasi, comuna 
Lehliu, satele Lehliu si Sapunari, cu 
suma de 5170 mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Crearea unei infrastructuri pentru 
asigurarea unor conditii de viata 
normale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
- nu exiata temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestui program 
- nu se precizează sursa de 
finantare 

3.  Anexa nr.3/35 Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 

Poziţia 26 Maramureş 
Se propune alocarea sumei de 50.000 

Investiţia este realizată în procent 
de 50%. Asigură cu apă potabilă 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2 -

de Afaceri mii lei pentru amenajarea 
hidrotehnică acumulare Runcu 
 
Sursa de finantare: 

 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 

Liviu Titus Pasca, Senator PNL 

municipiul Sighetu Marmaţiei şi o 
parte din localităţile rurale din 
nordul judeţului şi producţie de 
energie electrică prin 2 
microhidrocentrale 

- nu exiata temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestui program 
- nu se precizează sursa de 
finantare 

4.  Anexa nr.3/35 Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 

Se propune alocarea sumei 50.000 lei 
pentru extinderea  reţelei de 
alimentare cu energie electrică în sat 
Cărăpceşti, comuna Corod, judeţul 
Galaţi. 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezervă 
bugetara la dispoziţia Guvernului  
 
Autori: Senator independent 
Laurenţiu Chirvăsuţă 

Realizarea acestui proiect ar 
favoriza creşterea  calitătii  vieţii 
sociale a locuitorilor acestui sat. 
 
  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
- nu exiata temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestui program 
- nu se precizează sursa de 
finantare 

5.  Anexa nr.3/35 Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 

Alocarea sumei 45.000 lei pentru 
extinderea  reţelei de alimentare cu 
energie electrică în comuna 
Brăhăseşti, judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezervă 
bugetara la dispoziţia Guvernului  
 
Autori: Senator independent 
Laurenţiu Chirvăsuţă  

Realizarea acestui proiect ar 
favoriza creşterea  calitătii  vieţii 
sociale a locuitorilor acestei 
comune. 
 
  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
- nu exiata temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestui program 
- nu se precizează sursa de 
finantare 

6.  Anexa nr.3/35/29 Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Incalzire centrala, comuna 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
- nu exiata temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
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Gherghita, Judeţul Prahova   
 
Suma alocată: 150 mii lei 
 
Sursa de finantare: Prin introducere 
în suma globală prevăzută pentru 
2010 la Ministerul Economiei, 
Comertului si Mediului de Afaceri 
 
AUTOR: DEPUTAT ADRIAN 
NASTASE 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 
 

Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestui program 
- nu se precizează sursa de 
finantare 

7.  Anexa nr.3/35/29 Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Modernizare reţea distribuţie agent 
termic oraş, oraş Mizil, Judeţul 
Prahova   
 
Suma alocată: 2400 mii lei 
 
Sursa de finantare: Prin introducere 
în suma globală prevăzută pentru 
2010 la Ministerul Economiei, 
Comertului si Mediului de Afaceri 
 
AUTOR: DEPUTAT ADRIAN 
NASTASE 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
- nu exiata temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestui program 
- nu se precizează sursa de 
finantare 

8.  Min Economiei, Comertului si Demararea la nivel national a unui Pt rentabilizare si scaderea Se propune respingerea 
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Mediului de Afaceri 
Anexa 3/35capitol 81.01 
                              86.01 
                              53.01 
                              51.01 

program de sustinere  a  activitatii 
C.E.T.-urilor sau preluarii acestora 
de catre ministerul Economiei 
Deputat Luminita Iordache + GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC 

cheltuielilor atat a statului cat si a 
cetatenilor si reducerea subventiilor 
Fonduri externe 
nerambursabile/bugetul de stat 
 

amendamentului intrucat : 
- in bugetul Ministerului 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri nu sunt 
prevazute sume  pentru 
finantarea acestui program 
de sustinere a activitatii CET 
–urilor .  
- nu exiata temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestui program 

9.  Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/35- Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei 4.804.750 lei pentru 
realizare  reţea de alimentare cu 
energie electrică în municipiul 
Lupeni – staţiunea turistică Straja, 
judeţul Hunedoara. 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Acest proiect este aprobat, 
contribuţia primăriei municipiului 
Lupeni pentru acest proiect este de 
306.574 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 5.111.324 lei. 
 

Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar, pe 
baza de hotărâri ale Guvernului 
- in bugetul Ministerului 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri nu sunt 
prevazute sume  pentru 
finantarea proiectului retea de 
alimentare cu energie 
electrica  . 
- nu exiata temei legal pentru 
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finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestor cheltuieli . 

10.  Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 697.078 lei pentru 
extinderea alimentării cu energie 
electrică în comuna Sîntămăria-
Orlea, judeţul Hunedoara. 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Proiectul implică extinderea reţelei 
de joasă tensiune în cinci zone ale 
comunei care se caracterizează prin 
dezvoltare rezidenţială şi potenţial 
economic deosebit, dar care este 
frânat de lipsa infrastructurii 
energetice. 

Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar, pe 
baza de hotărâri ale Guvernului 
- in bugetul Ministerului 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri nu sunt 
prevazute sume  pentru 
finantarea proiectului retea de 
alimentare cu energie 
electrica  . 
- nu exiata temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestor cheltuieli . 

11.  Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 395.038,84 lei 
pentru realizarea  electrificarii 
zonelor neelectrificate din satul 
Copaci, comuna Totesti, jud. 
Hunedoara prin programul 

Aceste fonduri sunt necesare pentru 
alimentarea cu energie electrica a  
13 gospodarii din satul Copaci si 
repopularea acestui sat. Dosarul 
cererii de finantare a fost depus in 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
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Electrificarea  2007-2009. 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

luna Iunie 2009, la MIRA. 
 

Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar, pe 
baza de hotărâri ale Guvernului 
- in bugetul Ministerului 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri nu sunt 
prevazute sume  pentru 
finantarea proiectului retea de 
alimentare cu energie 
electrica  . 
- nu exiata temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestor cheltuieli . 

12.  Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 205.000 lei pentru 
extinderea reţelei electrice în satul 
Castau, comuna Beriu, judeţul 
Hunedoara. 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

 

Lucrarea a fost executată în 
totalitate în cursul anului 2009, 
suma estimată  nefiind plătită. 
 

Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar, pe 
baza de hotărâri ale Guvernului 
- in bugetul Ministerului 
Economiei, Comertului si 
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Mediului de Afaceri nu sunt 
prevazute sume  pentru 
finantarea proiectului retea de 
alimentare cu energie 
electrica  . 
- nu exiata temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestor cheltuieli . 

13.  Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 1.911.420 lei 
pentru reabilitarea  şi modernizarea 
Centrului Vechi al municipiului 
Lupeni, jud. Hunedoara. 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Proiectul este aprobat, contribuţia 
primăriei municipiului Lupeni este 
de 420.916 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 2.332.336 lei. 

Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar, pe 
baza de hotărâri ale Guvernului 
- in bugetul Ministerului 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri nu sunt 
prevazute sume  pentru 
finantarea proiectului retea de 
alimentare cu energie 
electrica  . 
- nu exiata temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
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Afaceri a acestor cheltuieli . 
14.  Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 3.000.000 lei 
pentru electrificarea satului URSICI 
comuna Bosorod, judetul Hunedoara. 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Realizarea acestui proiect de 
electrificare a satului Ursici ar 
favoriza stabilizarea locuitorilor in 
satele de munte si atragerea 
investitorilor. 
 

Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar, pe 
baza de hotărâri ale Guvernului 
- in bugetul Ministerului 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri nu sunt 
prevazute sume  pentru 
finantarea proiectului retea de 
alimentare cu energie 
electrica  . 
- nu exiata temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestor cheltuieli . 

15.  Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 205.000 lei pentru 
extinderea retelei electrice in satul 
Castau, comuna Beriu, judeţul 
Hunedoara. 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

Lucrarea a fost executată în 
totalitate în cursul anului 2009, 
suma estimată  nefiind platită. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
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Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar, pe 
baza de hotărâri ale Guvernului 
- in bugetul Ministerului 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri nu sunt 
prevazute sume  pentru 
finantarea proiectului retea de 
alimentare cu energie 
electrica  . 
- nu exiata temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestor cheltuieli . 

16.  Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 120.000 lei pentru 
modernizarea iluminatului public în 
comuna Beriu, judeţul Hunedoara. 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Contract multianual, suma estimată 
fiind cea aferenta anului 2010. 
 
 
 
 

Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar, pe 
baza de hotărâri ale Guvernului 
- in bugetul Ministerului 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri nu sunt 
prevazute sume  pentru 
finantarea proiectului retea de 
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alimentare cu energie 
electrica  . 
- nu exiata temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestor cheltuieli . 

17.  Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 19.927.134 lei 
pentru CET Paroseni Instalarea 
cazan de 270 t/h si a unui CAF de 
100 Gcal/h, inclusiv amenajari in 
gospodaria de carbune si lucrari de 
alimentare cu apa de adaos, 
Termoelectrica SA Bucureşti, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara. 

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

 

Continuarea lucrarilor in vederea 
realizarea unui flux de benzi , 
continuarea lucrarilor in vederea 
finalizarii acumularii hidrotehnice 
Baleia. 
 
 
 
 
 

Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
-  Nici o cheltuială nu poate fi 
înscrisă în buget dacă nu există 
temei legal pentru aceasta; 
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- Investiţiile agenţilor economici 
pot fi finanţate de la bugetul de 
stat ulterior creării bazei legale 
şi notificării în vederea obţinerii 
aprobării Comisiei Europene  
pentru aceasta.  
 

18.  Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  2.013.880 lei 
pentru Suprainaltarea depozitului de 
zgura si cenusa V. Caprisoara Transa 
II, Termoelectrica SA Bucureşti, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara. 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Asigurarea de spatii de depozitare a 
zgurii si cenusii. 
 
 
 
 

Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
-  Nici o cheltuială nu poate fi 
înscrisă în buget dacă nu există 
temei legal pentru aceasta; 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 12 -

- Investiţiile agenţilor economici 
pot fi finanţate de la bugetul de 
stat ulterior creării bazei legale 
şi notificării în vederea obţinerii 
aprobării Comisiei Europene  
pentru aceasta.  
 

19.  Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  1.800.000 lei 
pentru Reabilitarea blocului nr. 4 de 
150 MW,   Termoelectrica SA 
Bucureşti, Sucursala Electrocentrale 
Paroşeni, judeţul Hunedoara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Proiectare,achizitionare si montare 
privind reutilizarea prin pompare a 
condensatului rezultat de la 
boylerele de termoficare ale 
grupului nr. 4; proiectare, achizitie 
si montare instalatie filtre cu 
autocuratire si instalatie de caratire 
cu bile a condensatorului in timpul 
functionarii; modernizare celula 
110kV destinata transformatorului 
T52; protectii electrice numerice 
pentru transformatorul T 52 de 
25MVA, 116/6.3 kV; proiectare, 
achizitionare si montare a unei 
instalatii pentru evacuarea 
reziduurilor de la morile de carbune 
grup nr. 4; proiectare, achizitie si 
montaj 3 pompe de condensat 
secundar termoficare; alimentarea 
cu energie electrica a 
electropompelor de circulatie apa 
racire nr. 5 si 6 din sectiile 5BA si 6 
BA ale blocului nr. 4; instalatii de 
prelevat probe de carbune. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
- in bugetul Ministerului 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri nu sunt 
prevazute sume  pentru 
finantarea proiectului de 
reabilitare a blocului nr.4 
termoelectrica SA  
- nu exista temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestui obiectiv . 
Fondul de rezerva bugetara 
la dispozitia Guvernului se 
utilizeaza pentru finantarea 
unor cheltuieli urgente si 
neprevazute in cursul  
exercitului  bugetar, potrivit 
prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finantele 
publice. 
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Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

20.  Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  1.809.513 lei 
pentru reabilitarea retelelor de apa 
fierbinte si a punctelor termice din 
sistemul de termoficare al Vaii 
Jiului, Termoelectrica SA Bucureşti, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara. 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Reducerea pierderilor datorate 
defectiunilor aparute in sistemul de 
termoficare in orasele Lupeni si 
Vulcan. 
 
 
 
 
 

Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
- in bugetul Ministerului 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri nu sunt 
prevazute sume  pentru 
finantarea proiectului de 
reabilitare retele de apa 
fierbinte si a punctelor 
termice  al Vaii Jiului . 
- nu exista temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestui obiectiv . 
-Fondul de rezerva bugetara 
la dispozitia Guvernului se 
utilizeaza pentru finantarea 
unor cheltuieli urgente si 
neprevazute in cursul  
exercitului  bugetar, potrivit 
prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finantele 
publice. 

21.  Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 

Alocarea sumei de 46.889.816 lei 
pentru Instalatia pentru desulfurarea 

Respectarea Directivei Europene 
2001/80/EC, transpusa prin HG 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
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Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

gazelor de ardere de la grupul nr. 4 
de 150 MW si CAF de 103 Gcal/h, 
Termoelectrica SA Bucureşti, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara. 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

541/2003, modificata si completata 
prin HG 322/2005 privind stabilirea 
unor masuri pentru limitarea 
emisiilor in aer ale anumitor 
poluanti proveniti din instalatii mari 
de ardere. 
 
 
 

Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
-  Nici o cheltuială nu poate fi 
înscrisă în buget dacă nu există 
temei legal pentru aceasta; 
- Investiţiile agenţilor economici 
pot fi finanţate de la bugetul de 
stat ulterior creării bazei legale 
şi notificării în vederea obţinerii 
aprobării Comisiei Europene  
pentru aceasta.  
 

22.  Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 

Alocarea sumei de  32.473.526 lei 
pentru Schimbarea tehnologiei de 

Respectarea prevederilor Directivei 
Europene 31/1999, transpusa de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
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Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

colectare, transport si depozitare a 
zgurii si cenusii, Termoelectrica SA 
Bucureşti, Sucursala Electrocentrale 
Paroşeni, judeţul Hunedoara. 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

HG 349/2005 privind depozitarea 
deseurilor.  
 
 
 
 
 
 

Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
-  Nici o cheltuială nu poate fi 
înscrisă în buget dacă nu există 
temei legal pentru aceasta; 
- Investiţiile agenţilor economici 
pot fi finanţate de la bugetul de 
stat ulterior creării bazei legale 
şi notificării în vederea obţinerii 
aprobării Comisiei Europene  
pentru aceasta.  
 

23.  Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 

Alocarea sumei de  7.621.209 lei 
pentru Instalare centrala termica de 

Asigurarea aburului auxiliar 
necesar pornirii grupului nr. 4. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
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Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

pornire pentru grupul nr. 4 de 150 
MW din S.E. Paroseni, 
Termoelectrica SA Bucureşti, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara. 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

 
 
 
 
 

Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
-  Nici o cheltuială nu poate fi 
înscrisă în buget dacă nu există 
temei legal pentru aceasta; 
- Investiţiile agenţilor economici 
pot fi finanţate de la bugetul de 
stat ulterior creării bazei legale 
şi notificării în vederea obţinerii 
aprobării Comisiei Europene  
pentru aceasta.  
 

24.  Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 

Alocarea sumei de  16.000 lei pentru 
Imobilizari necorporale, 

Necesare pentru respectarea 
drepturilor de autor cu privire la 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
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- 17 -

Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Termoelectrica SA Bucureşti, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara. 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

soft-urile utilizate. 
 
 
 
 

Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar, pe 
baza de hotărâri ale Guvernului 
- nu există temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestor cheltuieli . 
- Investiţiile agenţilor economici 
pot fi finanţate de la bugetul de 
stat ulterior creării bazei legale 
şi notificării în vederea obţinerii 
aprobării Comisiei Europene  
pentru aceasta.  
 

25.  Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 200.000 lei pentru 
Studii de prefezabilitate si studii de 
fezabilitate, Termoelectrica SA 
Bucureşti, Sucursala Electrocentrale 
Paroşeni, judeţul Hunedoara. 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Necesare pentru suprainaltarea si 
inchiderea depozitului nou de zgura 
si cenusa (nr. 1) si pentru 
identificarea a noi depozite. 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 



 
 
Nr. 
crt. 
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Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-  Nici o cheltuială nu poate fi 
înscrisă în buget dacă nu există 
temei legal pentru aceasta; 
- Investiţiile agenţilor economici 
pot fi finanţate de la bugetul de 
stat ulterior creării bazei legale 
şi notificării în vederea obţinerii 
aprobării Comisiei Europene  
pentru aceasta.  
 

26.  Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  1.684.950 lei 
pentru, Termoelectrica SA Bucureşti, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara. 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Asigurarea necesarului de dotatii in 
vederea bunei desfasurari a 
activitatilor de exploatare, 
mentenanta din cadrul S.E. 
Paroseni. 
 

Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-  Nici o cheltuială nu poate fi 
înscrisă în buget dacă nu există 
temei legal pentru aceasta; 
- Investiţiile agenţilor economici 
pot fi finanţate de la bugetul de 
stat ulterior creării bazei legale 
şi notificării în vederea obţinerii 
aprobării Comisiei Europene  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 19 -

pentru aceasta.  
 

27.  Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  60.000 lei pentru 
Expertiza tehnica a depozitului 
Radoni, IJAK si FERES, 
Termoelectrica SA Bucureşti, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara. 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Necesara pentru demararea 
formelor privind depozitarea in 
fluid dens. 
 
 
 

Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-  Nici o cheltuială nu poate fi 
înscrisă în buget dacă nu există 
temei legal pentru aceasta; 
- Investiţiile agenţilor economici 
pot fi finanţate de la bugetul de 
stat ulterior creării bazei legale 
şi notificării în vederea obţinerii 
aprobării Comisiei Europene  
pentru aceasta.  
 

28.  Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  30.000 lei pentru 
Expertiza tehnica a depozitului nou 
de zgura si cenusa (nr. 1), 
Termoelectrica SA Bucureşti, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara. 
 
 

Necesara pentru demararea 
formelor privind depozitarea in 
fluid dens. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 



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

 
Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-  Nici o cheltuială nu poate fi 
înscrisă în buget dacă nu există 
temei legal pentru aceasta; 
- Investiţiile agenţilor economici 
pot fi finanţate de la bugetul de 
stat ulterior creării bazei legale 
şi notificării în vederea obţinerii 
aprobării Comisiei Europene  
pentru aceasta.  
 

29.  Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  5.009.000 lei 
pentru Lucrari de reparatie nivel 1-
LN1 (lucrari de intretinere), 
Termoelectrica SA Bucureşti, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara. 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Necesare pentru mentinerea in stare 
de functionare a capacitatilor de 
productie din cadrul S.E. Paroseni. 
 
 
 

Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-  Nici o cheltuială nu poate fi 
înscrisă în buget dacă nu există 
temei legal pentru aceasta; 
- Investiţiile agenţilor economici 
pot fi finanţate de la bugetul de 
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stat ulterior creării bazei legale 
şi notificării în vederea obţinerii 
aprobării Comisiei Europene  
pentru aceasta.  
 

30.  Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  193.000 lei 
pentru Lucrari de reparatie nivel 2-
LN2 (lucrari reparatii accidentale si 
neprogramate), Termoelectrica SA 
Bucureşti, Sucursala Electrocentrale 
Paroşeni, judeţul Hunedoara. 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Necesare pentru mentinerea in stare 
de functionare a capacitatilor de 
productie din cadrul S.E. Paroseni. 
 
 
 
 

Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-  Nici o cheltuială nu poate fi 
înscrisă în buget dacă nu există 
temei legal pentru aceasta; 
- Investiţiile agenţilor economici 
pot fi finanţate de la bugetul de 
stat ulterior creării bazei legale 
şi notificării în vederea obţinerii 
aprobării Comisiei Europene  
pentru aceasta.  
 

31.  Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  7.285.500 lei 
pentru Lucrari de reparatie nivel 3-
LN3 (lucrari de reparatii RC), 
Termoelectrica SA Bucureşti, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 

Necesare pentru mentinerea in stare 
de functionare a capacitatilor de 
productie din cadrul S.E. Paroseni. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
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judeţul Hunedoara. 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

 

Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-  Nici o cheltuială nu poate fi 
înscrisă în buget dacă nu există 
temei legal pentru aceasta; 
- Investiţiile agenţilor economici 
pot fi finanţate de la bugetul de 
stat ulterior creării bazei legale 
şi notificării în vederea obţinerii 
aprobării Comisiei Europene  
pentru aceasta.  
 

32.  Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  1.512.500 lei 
pentru Lucrari de reparatie nivel 4-
LN4 (lucrari de reparatii RK), 
Termoelectrica SA Bucureşti, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara. 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Necesare pentru mentinerea in stare 
de functionare a capacitatilor de 
productie din cadrul S.E. Paroseni. 
 
 
 
 

Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-  Nici o cheltuială nu poate fi 
înscrisă în buget dacă nu există 
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temei legal pentru aceasta; 
- Investiţiile agenţilor economici 
pot fi finanţate de la bugetul de 
stat ulterior creării bazei legale 
şi notificării în vederea obţinerii 
aprobării Comisiei Europene  
pentru aceasta.  
 

33.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/35/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Comertului 
si Mediului de Afaceri, anexa nr. 
03/35/02 cu suma de 12.000 mii lei, 
sumă necesară pentru Extindere Parc 
Industrial Craiova (in vederea 
dezvoltarii si coperarii cu Ford 
Romania) 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar, pe 
baza de hotărâri ale Guvernului 
- in bugetul Ministerului 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri nu sunt 
prevazute sume  pentru 
finantarea proiectului retea de 
alimentare cu energie 
electrica  . 
- nu exiata temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestor cheltuieli . 

34.  Anexa nr.3/35 Ministerul Continuarea investiţiei de  Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii Se propune respingerea 
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Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 

reabilitare sistem de 
termoficare în municipiul Brad, 
jud. Hunedoara 

- 3.000.000 lei  
 

Autor: dl. Laurenţiu  Nistor – 
deputat PSD+PC 

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

amendamentului intrucat : 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar, pe 
baza de hotărâri ale Guvernului 
- in bugetul Ministerului 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri nu sunt 
prevazute sume  pentru 
finantarea proiectului retea de 
alimentare cu energie 
electrica  . 
- nu exiata temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestor cheltuieli . 

35.  Anexa nr.3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 

Extindere reţea gaz metan Mun. 
Lupeni, jud. Hunedoara 

- 10.000.000 lei  
 

Autor: dl. Cornel Cristian 
Resmeriţă – deputat PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 
5001, grupa 50, art. 01. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în cursul exerciţiului bugetar, pe 
baza de hotărâri ale Guvernului 
- in bugetul Ministerului 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri nu sunt 
prevazute sume  pentru 
finantarea proiectului retea de 
alimentare cu energie 
electrica  . 
- nu exiata temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestor cheltuieli . 

36.  Anexa nr.3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 

Modernizare reţea iluminat 
public, oraş Uricani, jud. 
Hunedoara 

- 1.000.000 lei  
 

Autor: dl. Cornel Cristian 
Resmeriţă – deputat PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 
5001, grupa 50, art. 01. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar, pe 
baza de hotărâri ale Guvernului 
- in bugetul Ministerului 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri nu sunt 
prevazute sume  pentru 
finantarea proiectului retea de 
alimentare cu energie 
electrica  . 
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- nu exiata temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestor cheltuieli . 

37.  Anexa nr.3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 

Introducere complex mecanizat 
CNH Petroşani - EM Livezeni, 
jud. Hunedoara 

- 60.000.000 lei  
 

Autor: dl. Cornel Cristian 
Resmeriţă – deputat PSD+PC 

Pentru susţinerea economică a 
comunităţii locale.  Menţinerea 
competitivităţii pe piaţa energetică 
mondială.  
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 
5001, grupa 50, art. 01. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
- in bugetul Ministerului 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri nu sunt 
prevazute sume  pentru 
finantarea acestor cheltuieli  . 
- nu exiata temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestui obiectiv . 
Fondul de rezerva bugetara 
la dispozitia Guvernului se 
utilizeaza pentru finantarea 
unor cheltuieli urgente si 
neprevazute in cursul  
exercitului  bugetar, potrivit 
prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finantele 
publice. 

38.  Anexa nr.3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 

Introducere complex mecanizat 
CNH Petroşani - EM Paroşeni, 
jud. Hunedoara 

- 60.000.000 lei  
 

Autor: dl. Cornel Cristian 

Pentru susţinerea economică a 
comunităţii locale.  Menţinerea 
competitivităţii pe piaţa energetică 
mondială.  
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
- in bugetul Ministerului 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri nu sunt 
prevazute sume  pentru 
finantarea acestor cheltuieli  . 
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Resmeriţă – deputat PSD+PC Dispoziţia Guvernului, Cap. 
5001, grupa 50, art. 01. 

- nu exiata temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestui obiectiv . 
Fondul de rezerva bugetara 
la dispozitia Guvernului se 
utilizeaza pentru finantarea 
unor cheltuieli urgente si 
neprevazute in cursul  
exercitului  bugetar, potrivit 
prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finantele 
publice.  

39.  Anexa nr.3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 

Retehnologizare CNH Petroşani 
- EM Lupeni, jud. Hunedoara, 
privind prepararea şi 
exploatarea cărbunelui 

- 25.000.000 lei  
 

Autor: dl. Cornel Cristian 
Resmeriţă – deputat PSD+PC 

Pentru susţinerea economică a 
comunităţii locale.  Menţinerea 
competitivităţii pe piaţa energetică 
mondială.  
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 
5001, grupa 50, art. 01. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-  Nici o cheltuială nu poate fi 
înscrisă în buget dacă nu există 
temei legal pentru aceasta; 
- Investiţiile agenţilor economici 
pot fi finanţate de la bugetul de 
stat ulterior creării bazei legale 
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şi notificării în vederea obţinerii 
aprobării Comisiei Europene  
pentru aceasta.  
 

40.  Anexa nr.3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 

Retehnologizare CNH Petroşani 
- EM Uricani, jud. Hunedoara, 
privind prepararea şi 
exploatarea cărbunelui 

- 10.000.000 lei  
 

Autor: dl. Cornel Cristian 
Resmeriţă – deputat PSD+PC 

Pentru susţinerea economică a 
comunităţii locale.  Menţinerea 
competitivităţii pe piaţa energetică 
mondială.  
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 
5001, grupa 50, art. 01. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-  Nici o cheltuială nu poate fi 
înscrisă în buget dacă nu există 
temei legal pentru aceasta; 
- Investiţiile agenţilor economici 
pot fi finanţate de la bugetul de 
stat ulterior creării bazei legale 
şi notificării în vederea obţinerii 
aprobării Comisiei Europene  
pentru aceasta.  
  

41.  Anexa nr.3/35 - Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
Capitolul 8201 – Industria 
Extractiva, Prelucrătoare si 
Construcţii, Titlul VII – Alte 

Suplimentarea cu 5.000 mii lei a 
sumei alocate la “Capitolul 8201 – 
Industria Extractiva, Prelucrătoare si 
Construcţii, Titlul VII – Alte 
Transferuri – Art. 01A Transferuri 
Interne, Alineatul 01 – 

Menţionăm ca evaluarea 

instituționala privind bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat :    
 - se propune suplimentarea 
prevederilor bugetare cu 
suma de 5.000 mii lei la 
“Capitolul 8201 – Industria 
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Transferuri – Art. 01A Transferuri 
Interne, Alineatul 01 – 
Restructurarea Industriei de 
Apărare   

Restructurarea Industriei de Apărare 
”, suma alocată funcţionării 
Companiei Naţionale ROMARM. 
Suma finală la “Capitolul 8201 – 
Industria Extractiva, Prelucrătoare si 

Construcții, Titlul VII – Alte 

Transferuri – Art. 01A Transferuri 
Interne, Alineatul 01 – 
Restructurarea Industriei de Apărare 
” urmând să fie 40.000 mii lei în loc 
de 35.000 mii lei. 
 
 (Senator Titus CORLĂŢEAN, 
PSD-PC) 
 
Sursa de finanţare: Bugetul global  
aprobat pentru Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 

necesar în realitate în 2010 pentru 

Compania Națională ROMARM 

indică suma de 52.000 mii lei 
exclusiv pentru aceasta companie, 
faţă de suma de 35.000 mii pentru 
ansamblul capitolului bugetar 

menționat care include suplimentar 

alte 3 companii.  Aceasta situație 

impune creșterea, fie și parțiala, a 

bugetului alocat în 2010  instituției 

Extractiva, Prelucrătoare si 
Construcţii, Titlul 55 – Alte 
Transferuri– alin. 55.01.01 
Restructurarea Industriei de 
Apărare , fara a se mentiona  
capitolul bugetar , titlul, 
articolul si alinuatul unde se 
va opera diminuarea intrucat 
la sursa se finantare se 
mentioneaza bugetul 
Ministerului Economiei , 
Comertului si Mediului de 
Afaceri . 
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menționate în raport cu proiectul de 

buget prezentat de Guvern 
Parlamentului. 

42.  Ministerul Economiei, Comerţului 
şi Mediului de Afaceri 
Cap 80.01 – Stimularea şi 
promovarea exportului 

Majorarea cu 20 milioane lei a 
bugetului pentru înfiinţarea de centre 
de promovarea a produselor 
româneşti pentru export.  

Redistribuire în interiorul bugetului 
alocat MECMA. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
- in bugetul Ministerului 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri nu sunt 
prevazute sume  pentru 
finantarea acestor cheltuieli  . 
- nu exiata temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestui obiectiv . 
Pentru sustinerea exportului 
a mediului  de afaceri si a 
tranzactiilor internationale  
conform Ordonantei de 
Urgenta a Guvernului 
nr.120/2002 pentru 
aprobarea  sistemului de 
sustinere si promovare a 
exportului cu finantare de la 
bugetul de stat, pentru anul 
2010  in bugetul Ministerului 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri este 
prevazuta suama de 52.363 
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mii lei . 
43.  Ministerul Economiei, Comerţului 

şi Mediului de Afaceri 
Înfiinţarea Fondului de Investiţii de 
Risc pentru sprijinirea investiţiilor în 
ţară şi străinătate (investiţii 
inovative). Capital social 210 
milioane lei din care 84 milioane lei, 
cotă parte MECMA, diferenţa fiind 
asigurată de alte instituţii financiare.  

Fondul de Rezervă aflat la 
dispoziţia Prim-Ministrului.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
- in bugetul Ministerului 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri nu sunt 
prevazute sume  pentru 
finantarea  infiintarii Fondului 
de Investitii de Risc pentru 
sprijinirea investitiilor in tara 
si strainatate  . 
- nu exiata temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri acestor cheltuieli de 
infiintare a fondului . 
Fondul de rezerva bugetara 
la dispozitia Guvernului se 
utilizeaza pentru finantarea 
unor cheltuieli urgente si 
neprevazute in cursul  
exercitului  bugetar, potrivit 
prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finantele 
publice.  

44.  Suma se introduce la Anexa 3/35 de 
la Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri, 
capitolul 8100 

1.  Cogenerare (1,7 KW E si 2,5 KW 
T) + proiect de 2,1 milioane de euro 
– Studiu de fezabilitate 
2. Extindere retele electrice de 
distibutie oras Panciu – 5.550.000 lei 
– Studiu de fezabilitate 
 

    Tinand cont de consumul si 
cererea de consum de energie 
electrica si ceea ce putem oferi la 
ora actual, consideram ca este 
necesara extinderea retelelor de 
energie electrica. 
   Prin introducere în suma globală 

Se propune respingerea întrucât: 
-Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
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Autor:Deputat Ciprian Nica 
 

prevăzută pentru 2010 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri. 

aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare; 
- Nu există temei legal pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestor lucrări de 
investiţii . 
  

45.  Anexa nr.3/35 
Obiectivul proiectului 
Creşterea eficienţei energetice prin 
micşorarea consumului de energie 
electrica şi extinderea reţelei de 
iluminat public 

Creşterea eficienţei energetice prin 
micşorarea consumului de energie 
electrica şi extinderea reţelei de 
iluminat public în comuna ASUAJU 
DE SUS  
Jud. Maramureş-200 mii lei 

Sursa de finanţare: Rezerva 
Guvernului 
Imbunatatirea conditiilor de viata in 
mediu rural. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar, pe 
baza de hotărâri ale Guvernului 
- in bugetul Ministerului 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri nu sunt 
prevazute sume  pentru 
finantarea proiectului retea de 
alimentare cu energie 
electrica  . 
- nu exiata temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestor cheltuieli . 
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46.  Anexa nr.3/35, Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Comerţului 
şi Mediului de Afaceri , anexa 3/35 
cu suma de : 35.050.000 lei 
 
 
Iniţiator: Senator PSD Alexandru 
Cordoş 
 Deputat PSD Cornel Itu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 
 - alimentarea cu gaz a localităţii 
Huedin din judetul Cluj  
 - valoare – 50.000.000 lei 
 
 - infiinţarea unui parc Industrial in 
localitatea Turda jud Cluj 
 - valoare – 20.000.000 lei 
 
 - infiinţarea unui  parc Industrial in 
localitatea Huedin jud Cluj 
 - valoare – 15.000.000 lei 
 
 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar, pe 
baza de hotărâri ale Guvernului 
- in bugetul Ministerului 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri nu sunt 
prevazute sume  pentru 
finantarea proiectului retea de 
alimentare cu energie 
electrica  . 
- nu exista temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestor cheltuieli . 

47.  Anexa3/35 
Ministerul Economiei 

Poziţia 26 Maramureş 
Se propune alocarea sumei de 50.000 
mii lei pentru amenajarea 
hidrotehnică acumulare Runcu 
 

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

 

Investiţia este realizată în procent 
de 50%. Asigură cu apă potabilă 
municipiul Sighetu Marmaţiei şi o 
parte din localităţile rurale din 
nordul judeţului şi producţie de 
energie electrică prin 2 
microhidrocentrale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
-nu este precizata sursa de 
finantare ceea ce contravine 
art.138 din Constituţia 
României. 
- in bugetul Ministerului 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri nu sunt 
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prevazute sume  pentru 
finantarea proiectelor de 
retele electrice . 
- nu exiata temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestor obiective 
Aceste cheltuieli sunt 
finantate  din bugetul 
Ministerului Mediului si 
Padurilor . 
 

48.  Anexa 3/ 35/ Capitol 8001/ 
Subcapitol 01/ Paragraf 01/ Grupa 
51/ Titlul VI/ Articol 01/ Alineat 01

Proiect extindere retele electrice nr. 
3046/ 12.05.2009, Haţeg, judeţul 
Hunedoara 
 in suma de 80,25 mii lei 
 
Initiatori deputat Ioan Timis, PNL, 
deputat Eugen Nicolăescu, PNL, 
Grupurile parlamentare ale PNL 

Necesitatea extinderii retelelor 
electrice, datorita degradarii 
acestora sau a aparitiei de strazi noi 
o data cu dezvoltarea orasului. 
Sursa de finantare: Administratia 
Prezidentiala 
Grupa 20, Titlul II, Articol 30, 
Alineat 30 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
- in bugetul Ministerului 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri nu sunt 
prevazute sume  pentru 
finantarea proiectelor de 
retele electrice . 
- nu exiata temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestor obiective 

49.  Anexa 3/ 35/ Capitol 8001/ 
Subcapitol 01/ Paragraf 01/ Grupa 
01/ Titlul 51/ Articol 01/ Alineat 01 

Proiect eficienta si transparenta in 
administratie nr. 3766/ 26.10.2009, 
judeţul Hunedoara 
 in suma de 365,596 mii lei 
 
Initiatori deputat Ioan Timis, PNL, 
deputat Eugen Nicolăescu, PNL, 

Pentru o cat mai buna relatie cu 
contribualii si pentru a le satisface 
pretentiile rezultate din plata 
impozitelor si taxelor este necesara 
implementarea unui proiect care sa 
asigurare eficienta si transparenta  a 
activitatii administrative. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
- in bugetul Ministerului 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri nu sunt 
prevazute sume  pentru 
finantarea proiectului de 
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Grupurile parlamentare ale PNL Sursa de finantare: Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Grupa 20, Titlul II, Articol 30, 
Alineat 30` 

eficienta si transparenta in 
administratie  . 
- nu există temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestui proiect 
-bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului a fost 
dimenasionat în raport cu 
sarcinile si atribuţiile acestuia. 

50.  Anexa 3/ 35/ Capitol 8101/ 
Subcapitol 01/ Paragraf 01/ Grupa 
01/ Titlul 40/ Articol 01 

Finalizare amenajare Hidroenergetica 
Raul Mare Aval-Strei, judeţul 
Hunedoara 
 in suma de 140.000 mii lei 
 
Initiatori deputat Ioan Timis, PNL, 
deputat Eugen Nicolăescu, PNL, 
Grupurile parlamentare ale PNL 

Asigurarea unui aport energetic 
totalizand 600 MW. Constructiile 
hidroenergetice reprezinta 
barometrul economic al zonei 
Forta de munca o data pierduta este 
foarte greu de recuperat. 
Sursa de finantare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
- in bugetul Ministerului 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri nu sunt 
prevazute sume  pentru 
finantarea acestui proiect   . 
- nu există temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri acestui obiectiv . 
 

51.  Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr. 3/35- Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei 4.804.750 lei pentru 
realizare  reţea de alimentare cu 
energie electrică în municipiul 
Lupeni – staţiunea turistică Straja, 
judeţul Hunedoara. 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 

Acest proiect este aprobat, 
contribuţia primăriei municipiului 
Lupeni pentru acest proiect este de 
306.574 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 5.111.324 lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
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Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar, pe 
baza de hotărâri ale Guvernului 
- in bugetul Ministerului 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri nu sunt 
prevazute sume  pentru 
finantarea proiectului retea de 
alimentare cu energie 
electrica  . 
- nu există temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestor cheltuieli . 

52.  

Ministerul economiei, comerţului şi 
mediului de afaceri 
 
 
Anexa 3/35/02 
 
Capitolul 82.01  
Acţiuni de ecologizare 

Suplimentare cu suma de 3.000 mii 
RON SC Romplumb SA 
 
Autor: Bârlea Gheorghe 
Senator PD-L 

Se urmăreşte 
Continuarea acţiunilor de 
ecologizare la S.C. Romplumb SA 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
-se propune suplimentarea 
prevederilor bugetare pentru 
anul 2010 cu suma de 3.000 
mii lei la capitolul 82.01 
Industria extractiva 
prelucratoare si constructii, 
titlul 40 subventii -  actiuni de 
ecologizare, fara sa se 
precizeze capitolul bugetar, 
titlul, articolul si aliniatul de 
unde se operaza 
dimunuarea, avand  in vedere 
ca la sursa de finantare sa 
mentionat bugetul 
Ministerului Economiei, 
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Comertului si Mediului de 
Afaceri  pe anul 2010.. 

53.  

Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr.3/35 – Ministerul 
Economiei, comerţului şi 
mediului de afaceri 

Alocarea sumei de 45.000 lei pentru 
extinderea reţelei de alimentare cu 
energie electrică în comuna 
Brăhăseşti – Jud.Galaţi 
 
Amendament propus de: 
Senator independent Laurenţiu 
Chirvăsuţă 

Realizarea acestui proiect ar 
favoriza creşterea calităţii vieţii 
sociale a locuitorilor acestei 
comune 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar, pe 
baza de hotărâri ale Guvernului 
- in bugetul Ministerului 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri nu sunt 
prevazute sume  pentru 
finantarea proiectului retea de 
alimentare cu energie 
electrica  . 
- nu există temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestor cheltuieli . 

54.  

Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa nr.3/35 – Ministerul 
Economiei, comerţului şi 
mediului de afaceri 

Alocarea sumei de 50.000 lei pentru 
extinderea reţelei de alimentare cu 
energie electrică în sat Cărăpceşti, 
comuna Corod , jud. Galaţi 
 
 
 

Realizarea acestui proiect ar 
favoriza creşterea calităţii vieţii 
sociale a locuitorilor acestei 
comune 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
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Amendament propus de: 
Senator independent Laurenţiu 
Chirvăsuţă 
 

Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar, pe 
baza de hotărâri ale Guvernului 
- in bugetul Ministerului 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri nu sunt 
prevazute sume  pentru 
finantarea proiectului retea de 
alimentare cu energie 
electrica  . 
- nu există temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestor cheltuieli . 

55.  Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri cu 25 mil.ron. 

Se propune alocarea acestei 
sume pentru investitia privind 
racordarea orasului Babadag – 
Jud. Tulcea la Sistemul naţional 
de gaze naturale . 
Iniţiator : Horia Teodorescu – 
deputat + Grup parlamentar 
PSD+PC 

Crearea unei infrastructuri a 
orasului Babadag- Jud. Tulcea 
si asigurarea unor conditii de 
viata civilizate. 
Sursa de finantare : Fonduri de 
rezerva aflate la dispozitia 
Guvernului . 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar, pe 
baza de hotărâri ale Guvernului 
- in bugetul Ministerului 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri nu sunt 
prevazute sume  pentru 
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finantarea proiectului retea de 
alimentare cu energie 
electrica  . 
- nu există temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestor cheltuieli . 

56.  Anexa 3/35 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri cu suma de 700.000  
Poziţia 12 Calarasi 

Se propune alocarea sumei 
pentru obiectivul “Alimentare cu 
gaze natural”, Judeţul Călăraşi, 
Comuna Lehliu, satele Lehliu si 
Sapunari, cu suma de 5170 mii 
lei 
Autror: Deputat PNL Dan Ştefan 
Motreanu 

Creearea unei infrastructurii 
pentru asigurarea unor condiţii 
de viaţă normale 
Sursa de finantare : Fonduri de 
rezerva la dispozitia Guvernului 
. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar, pe 
baza de hotărâri ale Guvernului 
- in bugetul Ministerului 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri nu sunt 
prevazute sume  pentru 
finantarea proiectului retea de 
alimentare cu energie 
electrica  . 
- nu există temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestor cheltuieli . 

57.  Anexa 3/35 Se propune suplimentarea cu Pentru asigurarea fondurilor Se propune respingerea 
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Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri cu suma de 700.000  
Poziţia 31, Jud. Prahova 

suma de 700 mii lei pentru 
obiectivul “Extindere reţea gaze 
în satele Sarca, Bordenii Mari şi 
Bordenii Mici (6 km)”, com. 
Scorţeni 
Autror: Deputat PNL Graţiela 
Gavrilescu 

necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii deosebit 
de importante pentru locuitorii 
comunei 
Sursa de finantare : Fonduri de 
rezerva la dispozitia Guvernului 
. 

amendamentului intrucat : 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar, pe 
baza de hotărâri ale Guvernului 
- in bugetul Ministerului 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri nu sunt 
prevazute sume  pentru 
finantarea proiectului retea de 
alimentare cu energie 
electrica  . 
- nu există temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestor cheltuieli . 

58.  Capitolul 8010.55.01.16 
sprijinirea înfiinţării de noi 
îîntreprinderi şi de susţinere a 
dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii 

Suplimentarea bugetului 
programelor în derulare în anul 
2010 cu 30.000 mii lei pentru 
sprijinirea înfiinţării de noi 
întreprinderi şi de susţinere a 
dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii prin transferul sumei 
respective din Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri 

Avand în vedere prevederile 
Legii nr.346 din 14 iulie 2004 
privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv 
art. 26. alin.(1)” anual, prin legea 
bugetului de stat se alocă 
fonduri în valoare de 0,2% din 
PIB pentru finanţarea 

Se propune resingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
concret sursa de finanţare 
respecitvcapitolul/titlul/articolul/ 
alineatul unde trebuie operata 
diminuarea in bugetul MECMA 
- Pentru anul 2010 s-au 
asigurat 0,2% din PIB aşa 
cum prevede Legea 
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în Bugetul agenţiei pentru 
Implementarea Proiectelor şi 
Programelor pentru Întreprinderile 
Mici şi Mijlocii 
 
Senator : dorel Ctin. Vasile Borza 
–PD-L  

programelor de dezvoltare şi 
măsurilor de sprijinire a înfiinţării 
de noi întreprinderi şi de 
susţinere a dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, la 
nivel naţional şi local, prevăzute 
în strategia guvenamentală 
pentru sutinerea dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, 
pentru perioada 2009-2013” 
precum şi necesitatea masurilor 
de ajutor de stat în vederea 
sprijinirii accesului la finanţare în 
contextul actualei crize 
economico-financiare şi 
importanţa deosebită a IMM-
urilor pentru întreaga economie, 
efectele pozitive generate de 
îmbunătăţirea situaţiei financiare 
a acestora conducând la 
minimizarea efectelor crizei 
ecnomice, se impune 
suplimentarea programelor 
aflate în derulare cu 30.000 mii 
lei, ducând la o alocare 
bugetară finală de 45.000 mii lei 
pentru implementarea 
programelor derulate de 
AIPPIMM în 2010, faţă de 
1,247.000 mii lei cât reprezintă 
0.0% din PIB. 
Există vizul Comisiei Europene 
pentru Schema de Ajutor de 

346/2004  pentru finanţarea 
programelor de dezvoltare şi 
măsurilor de sprijinire a 
înfiinţării de noi întreprinderi 
şi de susţinere a dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, 
la nivel naţional şi local. 
-Bugetul Ministerului 
Finantelor Publice este 
dimensionat potrivit sarcinilor 
şi atribuţiilor acestuia in 
domeniu. 
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Minimis până la 500.000 Euro 
pentru întreprinderile aflate în 
dificultate datorită crizei 
economice. 
Sursa Ministerul Finanţelor 
Publice, Ordinul 1164, ajutor 
minimis 200.000 Euro 

59.  Anexa 3/35/29 Propunem acordarea sumei de 
500.000 lei, pentru dezvoltarea şi 
modernizarea localităţii Ţînţăreni 
distribuţie gaze 
 
Senator Toni Greblă –PSD -PC 

Înfiinţare reţea distribuţie gaze 
naturale în comuna „Ţînţăreni, 
menţionăm că pentru această 
lucrare există studiu de 
fezabilitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat : 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare; 
 
in bugetul Ministerului 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri nu sunt 
prevazute sume  pentru 
finantarea proiectelor de 
modernizare localitati prim 
ditributie de gaze .   
- nu există temei legal pentru 
finantarea din bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a acestui obiectiv 
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1.  Anexa nr.3/37 Academia Română Suplimentarea cheltuielilor de 
personal (titlul 10) la Cap. 53.01 
„Cercetare fundamentală şi cercetare 
dezvoltare”, cu suma de 13.957 mii 
lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Suma rămasă în proiectul de buget 
este cu 12% mai mică decât 
necesarul real pentru asigurarea 
tuturor drepturilor salariale ale 
cercetătorilor avute în decembrie 
2009, aşa cum se prevede în art. 30 
al Legii cu privire la salarizarea 
unitară a personalului din sectorul 
bugetar.  Precizăm că nu s-au luat 
în calcul sumele aferente celor 94 
posturi vacante la nivelul lunii 
noiembrie 2009 şi nici celor 
vacantate în decembrie prin 
aplicarea Legii nr. 329/2009, Cap. 
IV – cu privire la regimul 
cumulului pensiilor cu veniturile 
salariale (59 persoane). 
 
ADMIS DE 
 
Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Propunem respingerea 
amendamentului intrucat :   
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Cheltuielile de personal au fost 
fundamentate pe baza numarului 
de posturi ocupate la nivelul 
institutiei si a drepturilor de 
natura salariala de care 
beneficiaza personalul bugetar 
conform legii. In ceea ce 
priveste posturile vacante, 
precizam ca in conformitate cu 
prevederile art.22 din Ordonanţa 
de urgenta a Guvernului nr-
34/2009, pentru autoritatile si 
institutiile publice este interzisa 
ocuparea prin examen sau 
concurs a posturilor vacante. 

2.  Anexa nr.3/37 Academia Română Suplimentarea creditelor prevăzute la 
cap. 53.01, titlul 59 „Alte cheltuieli”, 

Suma este necesară pentru 
asigurarea plăţilor integrale până la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
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cu suma de 1.847 mii lei, din care 
1.391 mii lei pentru indemnizaţii de 
merit (59.19) şi 456 mii lei pentru 
plata indemnizaţiilor membrilor 
Academiei Române (59.26). 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

sfârşitul anului 2010 a celor două 
indemnizaţii, beneficiarilor 
existenţi în plată la 31 decembrie 
2009.  
 
ADMIS DE 
 
Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

3.  Anexa nr.3/37 Academia Română Suplimentarea creditelor prevăzute la 
Cheltuieli de capital, Cap. 53.01, 
titlul 71 „Active nefinanciare”, cu 
suma de 3.673 mii lei, din care 2.599 
mii lei la „construcţii” (71.01.01) şi 
1.114 mii lei la „reparaţii capitale” 
(71.03). 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Suma de 2.559 mii lei reîntregeşte 
suma solicitată iniţial pentru 
obiectivul de investiţii Casa 
Academiei de 6.800 mii lei şi aşa 
insuficientă faţă de necesarul la 
acest obiectiv de investiţii, dar 
această completare ar asigura 
finalizarea corpurilor C şi D la care 
stadiul de execuţie este de 96%. 
Intreruperea şi conservarea 
lucrărilor sunt mai costisitoare 
decât continuarea lor. Suma de 
1.114 mii lei este necesară pentru 
lucrări urgente de reparaţii şi 
reabilitări ale unor imobile 
(monumente istorice) în care îşi 
desfăşoară activitatea unităţi ale 
Academiei Române  din Bucureşti, 
Cluj, Iaşi, precum şi ale unor „Case 
Memoriale” de utilitate publică, 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2010 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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recăpătate de Academia Română 
(Casa Oprescu, Casa G.Călinescu, 
Muzeul M. Minovici). 
 
ADMIS DE 
 
Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Reparaţiilor capitale se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C – „Alte cheltuieli de 
investiţii”, categoria e – „alte 
cheltuieli asimilate investiţiilor”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

4.  Anexa nr.3/38/02 Autoritatea 
Nationala Sanitara Veterinara si 
pentru Siguranta Alimentelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Autoritatii Nationale Sanitara 
Veterinara si pentru Siguranta 
Alimentelor cu suma de 100.000 mii 
lei  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru agricultura, 
silvicultura si dezvoltare rurala a 
Senatului,Comisia pentru agricultura, 
silvicultura, industrie alimentara si 
servicii specifice a Camerei 
Deputatilor,  domnii deputati PD-L  
Gheorghe Tinel, Avram Marian, 
Toader Stroian, Olar Corneliu, Alecu 

Suma este necesară pentru 
continuarea programelor 
cofinanţate de Comisia Europeană 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
  -Potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 4 -

Valeriu, Chirilă Constantin, Fuia 
Stelian si domnii deputati UDMR 
Kelemen Atilla, Beres Istvan 
   

5.  Anexa nr.3/38/02 Autoritatea 
Nationala Sanitara Veterinara si 
pentru Siguranta Alimentelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Autoritatii Nationale Sanitara 
Veterinara si pentru Siguranta 
Alimentelor cu suma de 50.000 mii 
lei  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru agricultura, 
silvicultura si dezvoltare rurala a 
Senatului,Comisia pentru agricultura, 
silvicultura, industrie alimentara si 
servicii specifice a Camerei 
Deputatilor,  domnii deputati PD-L  
Gheorghe Tinel, Avram Marian, 
Toader Stroian, Olar Corneliu, Alecu 
Valeriu, Chirilă Constantin, Fuia 
Stelian si domnii deputati UDMR 
Kelemen Atilla, Beres Istvan 
   

Pentru plata despăgubirilor 
crescătorilor de animale existând 
obligaţii neachitate în anul 2009 de 
către Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

6.  Anexa nr.3/38/15 Autoritatea 
Nationala Sanitara Veterinara si 
pentru Siguranta Alimentelor 

Se propune diminuarea bugetului 
Autoritatii Nationale Sanitara 
Veterinara si pentru Siguranta 
Alimentelor la capitolul 5010, titlul 
10 „cheltuieli de personal” , alineatul 
08 „Fond de premii”şi 09 „ Prima de 
vacanta”  cu suma de 15.000 mii lei  

Fondul de premii şi primele de 
vacanţă nu se consideră justificate 
în an de criză. 
 
 
RESPINS DE  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:: 
Diminuarea cheltuielilor are 
influenţe asupra surselor de 
finanţare a ANSVSA, respectiv  
venituri proprii şi subvenţii.  
Amendamentul nu precizează 
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Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia pentru agricultura, 
silvicultura si dezvoltare rurala a 
Senatului, Comisia pentru 
agricultura, silvicultura, industrie 
alimentara si servicii specifice a 
Camerei Deputatilor, domnii senatori 
PSD+PC Petre Daea, Ilie Sârbu,  
Saghian Gheorghe, Tămagă 
Constantin si domnul deputat 
PSD+PC Filip Georgescu 
   

Comisia pentru agricultura, 
silvicultura si dezvoltare rurala a 
Senatului, Comisia pentru 
agricultura, silvicultura, 
industrie alimentara si servicii 
specifice a Camerei Deputatilor 
 

care dintre surse se diminuează. 

7.  Anexa nr.3/38/15 Autoritatea 
Nationala Sanitara Veterinara si 
pentru Siguranta Alimentelor 

Se propune diminuarea bugetului 
Autoritatii Nationale Sanitara 
Veterinara si pentru Siguranta 
Alimentelor la capitolul 3310 
„Venituri din prestari servicii si alte 
activitati”, subcapitolul 08 „Venituri 
din prestari servcii” cu suma de 
15.000 mii lei  
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia pentru agricultura, 
silvicultura si dezvoltare rurala a 
Senatului, Comisia pentru 
agricultura, silvicultura, industrie 
alimentara si servicii specifice a 
Camerei Deputatilor, domnii senatori 
PSD+PC Petre Daea, Ilie Sârbu,  
Saghian Gheorghe, Tămagă 

Se propune menţinerea la nivelul 
anului 2009 pentru a nu creşte 
presiunea costurilor pe agenţii 
economici privaţi 
 
 
RESPINS DE  
 
Comisia pentru agricultura, 
silvicultura si dezvoltare rurala a 
Senatului, Comisia pentru 
agricultura, silvicultura, 
industrie alimentara si servicii 
specifice a Camerei Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:: 
Prin prezentul amendament se 
propune diminuarea veniturilor 
proprii a ANSVSA , propunere 
care nu este corelată cu 
diminuarea cheltuielilor, ceea ce 
conduce la creşterea subvenţiei 
de la bugetul de stat. 
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Constantin si domnul deputat 
PSD+PC Filip Georgescu 
   

8.  Anexa nr.3/39 Secretariatul de Stat 
pentru Problemele Revolutionarilor 
din Decembrie 1989 

Se propune suplimentarea bugetului 
la Anexa nr.3/39 capitolul 6801, 
Titlul I – Cheltuieli de personal la 
alineatele 12 si 13 cu suma de 60.000 
mii lei   
 
 
Autori: Comisia Parlamentara a 
revolutionarilor din decembrie 1989 
si domnii senatori PSD+PC Toni 
Grebla si Coca Laurentiu si domnul 
deputat PNL Daniel Budurescu  
 

Avand in vedere prevederile Legii 
nr.391/2009 conform careia s-a 
aprobat prorogarea termenului de 
preschimbare a certificatelor 
revolutionarilor pana la data de 
30.04.2010 aceasta suma reprezinta 
plata indemnizatiei Comisiei de 
verificare a dosarelor de 
revolutionari. 

Se propune respingerea întrucât: 
-Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României,  
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare; 
-Suma propusă nu este realista 
ca ordin de marime propunandu-
se majorarea de aproximativ 43 
de ori a bugetului institutiei la 
titlul „Cheltuieli de personal”, 
comparativ cu executia 
preliminata la nivelul anului 
2009. 

 
9.  Anexa nr.3/41 Oficiul Registrului 

National al Informatiilor Secrete de 
Stat 

Se propune la capitolul 5001, grupa 
20 suplimentarea la titlul II „Bunuri 
şi servicii” cu suma de 700 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu 
850 mii lei a bugetului Serviciului 
Român de Informaţii. (Anexa 
nr.3/31, cap.5000, grupa 20, titlil II 
„Bunuri şi servicii 
 
Autori: Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
din Senat si Comisia pentru aparare, 

Asigurarea fondurilor necesare 
procesului de updatare, upgradare 
şi perfecţionare a sistemelor interne 
de comunicaţii securizate şi de 
protecţie a bazelor de date 
clasificate 
 
ADMIS DE  
 
Comisia pentru aparare, ordine 
publica si siguranta nationala din 
Senat si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere, întrucât 
fondurile alocate Serviciului 
Roman de Informatii au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2010 
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ordine publica si siguranta nationala 
din Camera Deputatilor 
 

nationala din Camera 
Deputatilor 
 

10.  Anexa nr.3/41 Oficiul Registrului 
National al Informatiilor Secrete de 
Stat 

Se propune la capitolul 5001, grupa 
70 „Cheltuieli de capital” cu suma de 
150 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu 
850 mii lei a bugetului Serviciului 
Român de Informaţii. (Anexa 
nr.3/31, cap.5000, grupa 20, titlil II 
„Bunuri şi servicii” 
 
Autori: Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
din Senat si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
din Camera Deputatilor, domnul 
senator PNL teodor Melescanu si 
domnu deputat PNL George Scutaru  
 

Asigurarea fondurilor necesare 
procesului de updatare, upgradare 
şi perfecţionare a sistemelor interne 
de comunicaţii securizate şi de 
protecţie a bazelor de date 
clasificate 
 
ADMIS DE  
 
Comisia pentru aparare, ordine 
publica si siguranta nationala din 
Senat si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 
nationala din Camera 
Deputatilor 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Serviciului Român de Informaţii 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
- Cheltuielile privind upgradarea 
şi perfecţionarea sistemelor 
interne de comunicaţii securizate 
şi de protecţie a bazelor de date 
clasificate se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C – „Alte cheltuieli de 
investiţii”, cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 

11.  Anexa 3/41/01, capitol 5000, titlul 
20 Bunuri si servicii 

Se propune suplimentarea cu 700 mii 
lei. 
 
Autor: Deputat PSD+PC Pop 
Georgian 
 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

În vederea susţinerii 
programelor de mentenanţă şi 
perfecţionare a sistemelor 
informatice şi de comunicaţii, 
precum şi a sistemelor criptografice 
utilizate în gestionarea informaţiilor 
clasificate naţionale, NATO şi UE. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Nu sunt precizate poziţiile 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 8 -

bugetare propuse a se 
suplimenta. 
 

12.  Anexa 3/41/01, capitol 5000, titlul 
70 

Se propune suplimentarea cu 150 mii 
lei. 
 
Autor: Deputat PSD+PC Pop 
Georgian 
 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

În vederea susţinerii 
programelor de mentenanţă şi 
perfecţionare a sistemelor 
informatice şi de comunicaţii, 
precum şi a sistemelor criptografice 
utilizate în gestionarea informaţiilor 
clasificate naţionale, NATO şi UE. 

 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Nu sunt precizate poziţiile 
bugetare propuse a se 
suplimenta. 
 

13.  Anexa 3/42/06 capitol 5101  69 
 
 

Sursa de finanţare:  
din bugetul de stat – bugetul 
Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării. 
 
 
 
 
Autori: 
Márton Árpád,  
Erdei D. István,  -deputaţi  UDMR 

Se propune modificarea numărului 
de posturi de la 64 la 69, număr ce 
reprezintă posturile efectiv ocupate 
în prezent la care se adaugă şi 
Membrii Colegiului director ce 
urmează a fi numiţi de Parlament la 
începutul anului 2010.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
majorarea numarului de posturi 
si implicit a cheltuielilor de 
personal din sectorul bugetar 
contravin angajamentelor 
asumate de Romania in 
negocierile cu FMI in ceea ce 
priveste numarul de personal si 
cheltuielile de personal din 
sectorul bugetar.  
Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”  
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14.  Anexa 3/42/06 capitol 5101  Numar maxim de posturi finantate in 

anul 2010 
Sursa de finanţare:  
din bugetul de stat – bugetul 
Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării. Fondul 
aferent salariilor de baza pe anul 
2010 poate finanta un numar maxim 
de 69 de posturi. 

 
GRUPUL PARLAMENTAR PSD – 

PC 
Senator: Radu Catalin Mardare 

S.Bota 

Se propune modificarea numărului 
de posturi de la 64 la 69, număr ce 
reprezintă posturile efectiv ocupate 
în prezent la care se adaugă şi 
Membrii Colegiului director ce 
urmează a fi numiţi de Parlament la 
începutul anului 2010.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
majorarea numarului de posturi 
si implicit a cheltuielilor de 
personal din sectorul bugetar 
contravin angajamentelor 
asumate de Romania in 
negocierile cu FMI in ceea ce 
priveste numarul de personal si 
cheltuielile de personal din 
sectorul bugetar.  
Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.”  
 

15.  Anexa 3/44/ Institutul Cultural 
Român, capitol 5010/ grupa 70  
 

Majorarea de la 470 de mii lei la 720 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: din fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
guvernului. 
 
Autor: Comisiile  pentru  cultură, 
artă şi mijloace de informare în masă 
ale Camerei deputatilor si a Senatului 
Deputat Kötő József, Grup UDMR 
 

În vederea realizării obiectivului 
strategic de a extinde reţeaua 
externă al Institutului Cultural 
Român prin deschiderea a noi 
instituţii în Amman( Iordania) şi 
Damasc( Siria), asigurând păstrarea 
identităţii a comunităţii româneşti 
foarte numeroasă, înlesnind 
desăvârşirea legăturilor culturale şi 
economice, întrucât în elita politică 
din ţările respective se găsesc mulţi 
absolvenţi în România, receptivi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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faţă de iniţiative din partea română. 
16.  Anexa 3/44/ Institutul Cultural 

Român, capitol 5000 – total general 
 

Diminuarea bugetului Institutului 
Cultural Român cu suma de 16.000 
mii lei, sumă cu care se 
suplimentează Capitolul „Cheltuieli 
de capital” la Anexa 3/27 – 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
 
 Autor: Comisiile  pentru  cultură, 
artă şi mijloace de informare în masă 
ale Camerei deputatilor si a Senatului

Pentru suplimentarea bugetului 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
fondurile alocate Institutului 
Cultural Roman au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2010. 
 

17.  Anexa nr.3/46/02 Societatea 
Română de Televiziune 

Se alocă suma de 1.300 mii lei 
pentru MIJLOACE FIXE 
INDEPENDENTE  DIN 2008 CU 
FINALIZARE ÎN 2010: 

- Sistem integrat digital de 
editare, difuzare şi arhivare a 
ştirilor  
 

Sursa de finanţare: Ministerul 
Finanţelor Publice 
 
Autor:  
Deputat PSD +PC, Socaciu Victor  
Grup PSD+PC 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece bugetul Ministerului 
Finanţelor Publice a fost astfel 
dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
ale acestuia şi ale unităţilor din 
subordine. De asemenea, nu este 
precizat capitolul bugetar şi titlul 
de cheltuieli ce urmează a fi 
suplimentat. 
 

18.  Anexa nr.3/46/02a Societatea 
Română de Televiziune 

Se alocă suma de 56.712 mii lei 
pentru MIJLOACE FIXE 
INDEPENDENTE 2010: 

- Extindere sistem integrat 
digital de editare, difuzare şi 
arhivare a ştirilor  

- Care de reportaj HD digital 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece bugetul Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
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- Extindere regie Senat 
- Amenajare Regie Camera 

Deputaţilor  
- Sisteme digitale de 

monitorizare şi vizionare  
- Camcordere şi casetoscoape 

XDCAM HD 
- Retehnologizare studiouri 

producţie (video, audio, 
lumini) 

- Modernizare staţie satelit  
- Ingest şi monitorizare HD 
- Echipamente digitale pentru 

studiourile teritoriale  
- Echipamente regii finale  
- Sistem integrat management 

trafic şi acces 
- Extindere sistem integrat 

digital de producţie şi 
difuzare 

- Extindere sistem integrat 
storage 

- Echipamente digital glue and 
wire routing 

- Care de reportaj SD 
- Studiou Muzical şi mixere 

sonorizare 
- Echipamente arhiva 

electronică digitală 
- Modernizare sisteme 

informatice producţie, servere 
şi echipamente reţea 

- Modernizare flota operativă 

normale a activităţilor specifice 
ale acestuia. De asemenea, nu 
este precizat capitolul bugetar şi 
titlul de cheltuieli ce urmează a 
fi suplimentat. 
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- Modernizare sistem de 
control operativ al flotei  

- Staţie grafică mobilă 
- Camcordere digitale 
- Sistem achiziţie digitală film 
- Sisteme de montaj nonliniar 

 
Sursa de finanţare: Serviciul  
Telecomunicaţii Speciale 
 
Autor:  
Deputat PSD +PC, Socaciu Victor  
Grup PSD+PC 

19.  Anexa nr.3/46/02a Societatea 
Română de Televiziune 

Se alocă suma de 11.000 mii lei  
pentru OBIECTIVE NOI 
(LUCRĂRI): 

- Studioul teritorial Cluj – 
proiectare şi construcţii 

- Studioul teritorial Iasi - 
proiectare şi construcţii 

- Studioul teritorial Craiova- 
proiectare 
 

Sursa de finanţare: Ministerul 
Finanţelor Publice 
 
Autor:  
Deputat PSD +PC, Socaciu Victor  
Grup PSD+PC 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece bugetul Ministerului 
Finanţelor Publice a fost astfel 
dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
ale acestuia şi ale unităţilor din 
subordine. De asemenea, nu este 
precizat capitolul bugetar şi titlul 
de cheltuieli ce urmează a fi 
suplimentat. 
În ceea ce priveşte obiectivele de 
investiţii noi acestea se cuprind 
în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
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alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, obiectivele de 
investiţii nu se prevăd în anexa 
nr. 3/46/02a ci în anexa 
nr.3/46/29. 

20.  Anexa nr.3/46/02a Societatea 
Română de Televiziune 

Se alocă suma de 3.250 mii lei 
pentru MODERNIZĂRI / 
CONSOLIDĂRI: 

- Modernizare clădiri SRTV 
- Reabilitare termică Corp 

Redacţional 
- Amenajare sistem separare 

hidrocarburi din apele uzate 
- Amenajare sistem tratare ape 

reziduale (proiect şi execuţie) 
- Reamenajare punct termic 

Dorobanţi (proiect şi 
execuţie) 

- Reamenajare centrală termică 
Jilava proiect şi execuţie) 

- Reamenajare instalaţie 
incendiu Jilava 

- Amenajare regii producţie 
- Reabilitare sistem rezervare 

energetică 
- Amenajare porti SRTV 

pentru control anti-tero 
- Reamenajare staţie frig 

tehnologic Dorobanţi 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece bugetul Administraţia 
Prezidenţială a fost astfel 
dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
ale acestuia. De asemenea, nu 
este precizat capitolul bugetar şi 
titlul de cheltuieli ce urmează a 
fi suplimentat. 
În ceea ce priveşte cheltuielile 
pentru modernizări/consolidări 
acestea se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C – „Alte cheltuieli de 
investiţii”, cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 
De asemenea, cheltuielile pentru 
modernizări/consolidări nu se 
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Sursa de finanţare: Administraţia 
Prezidenţială 
 
Autor:  
Deputat PSD +PC, Socaciu Victor  
Grup PSD+PC 

prevăd în anexa nr. 3/46/02a ci 
în anexa nr.3/46/29. 

21.  Anexa nr.3/46/02a Societatea 
Română de Televiziune 

Se alocă suma de 2.600 mii lei 
pentru licenţe: 

- Licenţe sisteme informatice 
infrastructură IT şi producţie 

- Sistem informatic pentru 
managementul ştirilor ENPS 

- Sistem informatic pentru 
managementul documentelor  

- Dezvoltare sistem informatic 
Microsoft Dynamics- NAV 
(upgrade şi licenţe) 
 

Sursa de finanţare: Administraţia 
Prezidenţială 
 
Autor:  
Deputat PSD +PC, Socaciu Victor  
Grup PSD+PC 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei Prezidenţiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
- Cheltuielile pentru sistemele 
informatice se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C – „Alte cheltuieli de 
investiţii”, cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 
- Cheltuielile pentru sistemele 
informatice nu se prevăd în 
anexa nr. 3/46/02a ci în anexa 
nr.3/46/29. 

22.  Consiliul Superior al Magistraturii 
Anexa nr. 3/47/02/ Grupa 56/ Titlul 
VIII – Capitolul 5100 

Se suplimentează bugetul cu suma de 
926 mii lei pentru proiectele de 
finanţare din fonduri externe. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Este necesară această suplimentare 
pentru cofinanţarea proiectelor 
PHARE. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat Fondul 
de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului  se utilizeaza dupa 
aprobarea legii bugetare, pe baza 
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rezervă al Guvernului. 
Autori: Comisia juridică a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia juridică a 
Senatului si deputaţii Florin 
Iordache, Bogdan Ciucă, Mate 
Andras Levente, Gheorghe Gabor, 
Tudor Chiuariu. 
 
Autori: deputaţii Florin Iordache, 
Bogdan Ciucă, Mate Andras 
Levente, Gheorghe Gabor, Tudor 
Chiuariu. 

de hotarari ale Guvernului  si 
numai pentru situatii urgente sau 
neprevazute, potrivit Legii 
finantelor publice,  nr.500/2002, 
cu modificarile ulterioare. 
De asemenea, nu este precizat 
capitolul bugetar şi titlul de 
cheltuieli ce urmează a fi 
suplimentat. 
 

23.  Consiliul Superior al Magistraturii 
Anexa nr. 3/47/ Grupa 20/ Titlul II  

Se suplimentează bugetul cu suma de 
1200 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
Autori: deputaţii Florin Iordache, 
Bogdan Ciucă, Gheorghe Gabor, 
Tudor Chiuariu. 

Este necesară această suplimentare 
pentru asigurarea pregătirii 
magistraţilor prin INM. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat Fondul 
de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului  se utilizeaza dupa 
aprobarea legii bugetare, pe baza 
de hotarari ale Guvernului  si 
numai pentru situatii urgente sau 
neprevazute, potrivit Legii 
finantelor publice,  nr.500/2002, 
cu modificarile ulterioare. De 
asemenea, nu este precizat 
capitolul bugetar şi titlul de 
cheltuieli ce urmează a fi 
suplimentat. 
 
 

24.  Anexa nr.3/48 Autoritatea  
Electorală  Permanentă 
 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Autorităţii Electorale Permanente cu 
suma de 21.300 mii lei: 
 
- capitol 5101.10   10.150 

 
 
Amendament a fost  admis de 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea 
amendamentului sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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mii lei 
- capitol 5101.20    2.150 
mii lei 
- capitol 5101.70    2.000 
mii lei 
- capitol 5401.59    7.000 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara al Guvernului 
 
Autor:  Deputat PSD+PC  
Mircea DUŞA 
 

Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului     
 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

25.  Anexa nr. 3/50  Autoritatea 
Naţională de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal 
 
Anexa nr. 3/50/01/ Titlul 5101/ 
Grupa 10 – „Cheltuieli de personal”

Se solicită majorarea bugetului cu 
suma de 329 mii lei.  
( de la 2875 mii lei la 3277 mii lei). 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia juridică a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia juridică a 
Senatului. 

Este necesară suplimentarea acestei 
sume în vederea respectării 
Recomandării Uniunii Europene 
pentru ocuparea posturilor 
prevăzute de Legea nr. 102/2005 
(referitoare la Spaţiul 
SCHENGEN). 
 

Se propune respingerea 
amendamentului sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
In conformitate cu prevederile 
art.22 din Ordonanta de urgenta 
a Guvernului nr.34/2009, este 
interzisa ocuparea prin examen 
sau concurs ocuparea posturilor 
vacante in cadrul autoritatilor si 
institutiilor publice. 
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26.  Anexa nr. 3/50  Autoritatea 
Naţională de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal 
 
Anexa nr. 3/50/01/ Titlul 5101/ 
Grupa 20 – „Bunuri şi servicii”. 

Se solicită majorarea bugetului cu 
suma de 166 mii lei.  
( de la 1528 mii lei la 1608 mii lei) 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia juridică a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia juridică a 
Senatului. 

Este necesară suplimentarea 
acestei sume pentru asigurarea 
funcţionării autorităţii pe 
activitatea de control. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

27.  Anexa nr.3/51/01 Consiliul 
Economic şi Social 

Se propune majorarea sumei cu 337 
mii lei, de la 2.723 mii lei la 3.060 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia pentru 
sănătate şi familie, Comisia pentru 
muncă, familie şi protecţie socială, 
domnii deputaţi PSD Ioan Cindrea, 
Adrian Solomon, Maria Eugenia 
Barna, Dorel Covaci, Ioan Damian, 
Marian Sârbu, Dan Mircea Popescu 

Pentru buna funcţionare a CES sunt 
necesari cel puţin 31 de salariaţi. 
Dintre aceştia 4 ocupă funcţii de 
conducere cu indemnizaţiile 
aferente: director economic, 
director avizare, şef serviciu juridic, 
coordonator programe. 
Sumele de la Titlul BUNURI ŞI 
SERVICII reprezintă strictul 
necesar pentru desfăşurarea 
activităţii CES în condiţii optime.  
Studiile şi cercetările reprezintă una 
din activităţile de bază ale CES, 
prevăzută în Legea nr.109/1997, 
fiind absolut necesară menţinerea 
sumei de 50 mii lei la acest articol. 
Suma propusă pentru deplasări 
externe se justifică în anul 2010 
prin participarea la reuniunile 
internaţionale specifice pentru CES, 
participarea fiind obligatorie pentru 
preşedinte şi secretar general. Au 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
De asemenea, nu este precizat 
capitolul bugetar şi titlul de 
cheltuieli ce urmează a fi 
suplimentat. 
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fost luate în calcul doar întâlnirile 
obligatorii la care CES trebuie să 
participe.  
Deoarece în anul 2010 tarifele la 
prestările de servicii şi utilităţi vor 
creşte, este necesară menţinerea 
sumelor propuse de CES la aceste 
articole.  
De asemenea,  clădirea în care işi 
desfăşoară activitatea CES fiind 
foarte veche, necesită cheltuieli 
suplimentare de întreţinere 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia pentru 
sănătate şi familie, Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie 
socială 

28.  Anexa nr.3/51/01 Consiliul 
Economic şi Social 

Se propune majorarea sumei cu 145 
mii lei, de la 2.255 mii lei la 2.400 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia pentru 
sănătate şi familie, Comisia pentru 
muncă, familie şi protecţie socială, 
domnii deputaţi PSD Ioan Cindrea, 
Adrian Solomon, Maria Eugenia 
Barna, Dorel Covaci, Ioan Damian, 

Pentru buna funcţionare a CES sunt 
necesari cel puţin 31 de salariaţi. 
Dintre aceştia 4 ocupă funcţii de 
conducere cu indemnizaţiile 
aferente: director economic, 
director avizare, şef serviciu juridic, 
coordonator programe. 
Sumele de la Titlul BUNURI ŞI 
SERVICII reprezintă strictul 
necesar pentru desfăşurarea 
activităţii CES în condiţii optime.  
Studiile şi cercetările reprezintă una 
din activităţile de bază ale CES, 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
De asemenea, nu este precizat 
capitolul bugetar şi titlul de 
cheltuieli ce urmează a fi 
suplimentat. 
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Marian Sârbu, Dan Mircea Popescu prevăzută în Legea nr.109/1997, 
fiind absolut necesară menţinerea 
sumei de 50 mii lei la acest articol. 
Suma propusă pentru deplasări 
externe se justifică în anul 2010 
prin participarea la reuniunile 
internaţionale specifice pentru CES, 
participarea fiind obligatorie pentru 
preşedinte şi secretar general. Au 
fost luate în calcul doar întâlnirile 
obligatorii la care CES trebuie să 
participe.  
Deoarece în anul 2010 tarifele la 
prestările de servicii şi utilităţi vor 
creşte, este necesară menţinerea 
sumelor propuse de CES la aceste 
articole.  
De asemenea,  clădirea în care işi 
desfăşoară activitatea CES fiind 
foarte veche, necesită cheltuieli 
suplimentare de întreţinere. 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia pentru 
sănătate şi familie, Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie 
socială 

29.  Anexa nr.3/51/01 Consiliul 
Economic şi Social 

Se propune majorarea sumei cu 192 
mii lei, de la 461 mii lei la 653 mii 
lei la capitolul 5100, titlul 20 
„Bunuri şi servicii”. 

Pentru buna funcţionare a CES sunt 
necesari cel puţin 31 de salariaţi. 
Dintre aceştia 4 ocupă funcţii de 
conducere cu indemnizaţiile 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
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Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia pentru 
sănătate şi familie, Comisia pentru 
muncă, familie şi protecţie socială, 
domnii deputaţi PSD Ioan Cindrea, 
Adrian Solomon, Maria Eugenia 
Barna, Dorel Covaci, Ioan Damian, 
Marian Sârbu, Dan Mircea Popescu 

aferente: director economic, 
director avizare, şef serviciu juridic, 
coordonator programe. 
Sumele de la Titlul BUNURI ŞI 
SERVICII reprezintă strictul 
necesar pentru desfăşurarea 
activităţii CES în condiţii optime.  
Studiile şi cercetările reprezintă una 
din activităţile de bază ale CES, 
prevăzută în Legea nr.109/1997, 
fiind absolut necesară menţinerea 
sumei de 50 mii lei la acest articol. 
Suma propusă pentru deplasări 
externe se justifică în anul 2010 
prin participarea la reuniunile 
internaţionale specifice pentru CES, 
participarea fiind obligatorie pentru 
preşedinte şi secretar general. Au 
fost luate în calcul doar întâlnirile 
obligatorii la care CES trebuie să 
participe.  
Deoarece în anul 2010 tarifele la 
prestările de servicii şi utilităţi vor 
creşte, este necesară menţinerea 
sumelor propuse de CES la aceste 
articole.  
De asemenea,  clădirea în care işi 
desfăşoară activitatea CES fiind 
foarte veche, necesită cheltuieli 
suplimentare de întreţinere. 
 
ADMIS DE 
 

căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 21 -

Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia pentru 
sănătate şi familie, Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie 
socială 

30.  Anexa 3.53, 
Academia Oamenilor de Ştiinţă din 
România 
Cap.5310, Titlul 59, art.29 

Se propune creşterea sumei de 4000 
mii lei de la cap.5310, titlul 59 art.29 
cu suma acordată membrilor 
Academiei în valoare de 800 mii lei. 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, art. 
01. 

Valeriu Tabără – deputat PD-L 
 

Ecaterina Andronescu – senator 
PSD 

 
Eugen Bădălan – deputat PD-L 

 
Anghel Stanciu – deputat PSD 

 
Adriana Săftoiu – deputat PNL 

 
Nicolae Robu – senator PNL 

 
Dragoş Gabriel Zisopol – deputat 

Minorităţi Naţionale 
 

Prin Legea nr. 241/2009 privind  
modificarea şi completarea Legii 
nr. 31/2007 privind reorganizarea şi 
funcţionarea Academiei Oamenilor 
de Ştiinţă din România, se acordă, 
prin lege, indemnizaţii şi membrilor 
de onoare, precum şi membrilor 
corespondenţi ai AOSR. Aceeaşi 
măsură este prevăzută şi membrilor 
Academiei Române, Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice, 
Academiei de Ştiinţe Medicale şi 
Academiei de Ştiinţe Tehnice.  
Plata acestor indemnizaţii a început 
cu luna august 2009, necesitând o 
alocare lunară de circa 114.000 lei. 
Aşadar, în execuţia bugetară pentru 
anul 2009 se regăseşte influenţa 
acestor plăţi pentru o perioadă de 5 
luni (august – decembrie). 
Pentru anul 2010, prin aplicarea 
Legii nr. 241/2009, în bugetul 
AOSR trebuie introdusă suma 
necesară plăţii acestor indemnizaţii 
pentru 12 luni, ceea ce înseamnă o 
majorare  cu 800 mii lei faţă de 
anul 2009, anume de la 4000 mii lei 
la 4800 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului, intrucât: 
- Acesta este incomplet deoarece 
se propune suplimentarea 
bugetului aferent activităţilor 
finanţate integral din venituri 
proprii, respectiv capitolul 5310, 
fără a se propune în acelaşi timp 
şi ce categorii de venituri proprii 
care ar urma să se suplimenteze 
corespunzător.  
- Sursa de finanţare propusă  nu 
poate fi avută în vedere, întrucât, 
aşa cum am arătat mai sus, 
suplimentarea vizează 
cheltuielile  care urmează a se 
acoperi integral din venituri 
proprii. De altfel, Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
utilizează pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  
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31.  Anexa 3.53, 

Academia Oamenilor de Ştiinţă din 
România, 
Cap.5001, titlu 20, bunuri şi servicii
 

Suplimentarea bugetului Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România la 
300 mii lei la cap. 5001, titlul 20, 
bunuri şi servicii 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, art. 
01. 

Valeriu Tabără – deputat PD-L 
 

Ecaterina Andronescu – senator 
PSD 

 
Eugen Bădălan – deputat PD-L 

 
Anghel Stanciu – deputat PSD 

 
Adriana Săftoiu – deputat PNL 

 
Nicolae Robu – senator PNL 

 
Dragoş Gabriel Zisopol – deputat 

Minorităţi Naţionale 
 
 

Alocaţia prevăzută este jumătate 
din alocaţia anului 2009 şi grevează 
asupra bunei desfăşurări a activităţii 
Academiei de către filiale sunt în 
faza de implementare în teritoriu. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, pe de 
o parte, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. Pe de altă 
parte, potrivit Legii nr. 31/2007 
finanţarea  Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din 
România se asigură din venituri 
proprii şi subvenţii acordate de 
la bugetul de stat – care se 
regasesc în sumă globală la titlul 
„Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

32.  Anexa 3.53, 
Academia Oamenilor de Ştiinţă din 
România, 
Cap.5001, titlu 70, cheltuieli de 
capital 

Se propune suplimentarea bugetului 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 
România, capitolul 5001, titlul 70, 
cheltuieli de capital cu 100 mii lei 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, art. 

Alocaţia bugetară prevede pentru 
Academia Oamenilor de Ştiinţă din 
România zero lei pentru cheltuieli 
de capital. Pentru o Academie care 
are numai trei ani de la înfiinţare 
tăierea completă a cheltuielilor de 
capital, împiedică orice posibilitate 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, pe de 
o parte, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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01. 
Valeriu Tabără – deputat PD-L 

 
Ecaterina Andronescu – senator 

PSD 
 

Eugen Bădălan – deputat PD-L 
 

Anghel Stanciu – deputat PSD 
 

Adriana Săftoiu – deputat PNL 
 

Nicolae Robu – senator PNL 
 

Dragoş Gabriel Zisopol – deputat 
Minorităţi Naţionale 

 

de consolidare şi dezvoltare minimă 
în teritoriu. 
 
. 

bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. Pe de altă 
parte, potrivit Legii nr. 31/2007 
finanţarea  Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din 
România se asigură din venituri 
proprii şi subvenţii acordate de 
la bugetul de stat– care se 
regasesc în sumă globală la titlul 
„Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

33.  Anexa 3.53, 
Academia Oamenilor de Ştiinţă din 
România, 
Cap.5001 

Se propune suplimentarea bugetului 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 
România, Anexa 3.53 capitolul 5001, 
titlul 01, cheltuieli curente cu un total 
de 1200 mii lei rezultată din 
însumarea prevederilor de la 
amendamentele 1, 2 şi 3. 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, art. 
01. 

Valeriu Tabără – deputat PD-L 
 

Ecaterina Andronescu – senator 
PSD 

 

Pentru respectarea prevederilor 
legale în vigoare (legea nr. 
241/2009; Legea nr.31/2007) şi a 
nu se crea discriminări în raport cu 
membrii celorlalte academii 
înfiinţate prin lege. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, pe de 
o parte, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. Pe de altă 
parte, potrivit Legii nr. 31/2007 
finanţarea  Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din 
România se asigură din venituri 
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Eugen Bădălan – deputat PD-L 
 

Anghel Stanciu – deputat PSD 
 

Adriana Săftoiu – deputat PNL 
 

Nicolae Robu – senator PNL 
 

Dragoş Gabriel Zisopol – deputat 
Minorităţi Naţionale 

 

proprii şi subvenţii acordate de 
la bugetul de stat– care se 
regasesc în sumă globală la titlul 
„Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

34.  Anexa nr.3/53 Academia 
Oamenilor de Ştiinţă din România 

Se propune suplimentarea cu 800 mii 
lei a sumei de 4000 mii lei de la 
cap.5310, titlul 59 art.29 sume 
acordate membrilor Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, Valeriu 
Tabără – deputat PD-L, Ecaterina 
Andronescu – senator PSD, Eugen 
Bădălan – deputat PD-L, Anghel 
Stanciu – deputat PSD, Adriana 
Săftoiu – deputat PNL, Nicolae Robu 
– senator PNL, Dragoş Gabriel 
Zisopol – deputat Minorităţi 
Naţionale 

Prin Legea nr. 241/2009 privind  
modificarea şi completarea Legii 
nr. 31/2007 privind reorganizarea şi 
funcţionarea Academiei Oamenilor 
de Ştiinţă din România, se acordă, 
prin lege, indemnizaţii şi membrilor 
de onoare, precum şi membrilor 
corespondenţi ai AOSR. Aceeaşi 
măsură este prevăzută şi membrilor 
Academiei Române, Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice, 
Academiei de Ştiinţe Medicale şi 
Academiei de Ştiinţe Tehnice.  
Plata acestor indemnizaţii a început 
cu luna august 2009, necesitând o 
alocare lunară de circa 114.000 lei. 
Aşadar, în execuţia bugetară pentru 
anul 2009 se regăseşte influenţa 
acestor plăţi pentru o perioadă de 5 
luni (august – decembrie). 
Pentru anul 2010, prin aplicarea 
Legii nr. 241/2009, în bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Acesta este incomplet deoarece 
se propune suplimentarea 
bugetului aferent activităţilor 
finanţate integral din venituri 
proprii, respectiv capitolul 5310, 
fără a se propune în acelaşi timp 
şi ce categorii de venituri proprii 
care ar urma să se suplimenteze 
corespunzător.  
- Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, întrucât, 
aşa cum am arătat mai sus, 
suplimentarea vizează 
cheltuielile  care urmează a se 
acoperi integral din venituri 
proprii. De altfel, Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
utilizează pentru finanţarea unor 
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AOSR trebuie introdusă suma 
necesară plăţii acestor indemnizaţii 
pentru 12 luni, ceea ce înseamnă o 
majorare  cu 800 mii lei faţă de 
anul 2009, anume de la 4000 mii lei 
la 4800 mii lei 
 
ADMIS DE 
 
Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

35.  Anexa nr.3/53 Academia 
Oamenilor de Ştiinţă din România 

Suplimentarea bugetului Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România cu 
300 mii lei la cap. 5001, titlul 20, 
bunuri şi servicii 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, Valeriu 
Tabără – deputat PD-L, Ecaterina 
Andronescu – senator PSD, Eugen 
Bădălan – deputat PD-L, Anghel 
Stanciu – deputat PSD, Adriana 
Săftoiu – deputat PNL, Nicolae Robu 
– senator PNL, Dragoş Gabriel 
Zisopol – deputat Minorităţi 
Naţionale 

Alocaţia prevăzută este jumătate 
din alocaţia anului 2009 şi grevează 
asupra bunei desfăşurări a activităţii 
Academiei de către filiale sunt în 
faza de implementare în teritoriu. 
 
ADMIS DE 
 
Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, pe de 
o parte, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. Pe de altă 
parte, potrivit Legii nr. 31/2007 
finanţarea  Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din 
România se asigură din venituri 
proprii şi subvenţii acordate de 
la bugetul de stat– care se 
regasesc în sumă globală la titlul 
„Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 
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36.  Anexa nr.3/53 Academia 
Oamenilor de Ştiinţă din România 

Se propune suplimentarea bugetului 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 
România, capitolul 5001, titlul 70, 
cheltuieli de capital cu 100 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, Valeriu 
Tabără – deputat PD-L, Ecaterina 
Andronescu – senator PSD, Eugen 
Bădălan – deputat PD-L, Anghel 
Stanciu – deputat PSD, Adriana 
Săftoiu – deputat PNL, Nicolae Robu 
– senator PNL, Dragoş Gabriel 
Zisopol – deputat Minorităţi 
Naţionale 

Alocaţia bugetară prevede pentru 
Academia Oamenilor de Ştiinţă din 
România zero lei pentru cheltuieli 
de capital. Pentru o Academie care 
are numai trei ani de la înfiinţare 
tăierea completă a cheltuielilor de 
capital, împiedică orice posibilitate 
de consolidare şi dezvoltare minimă 
în teritoriu. 
 
ADMIS DE 
 
Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, pe de 
o parte, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. Pe de altă 
parte, potrivit Legii nr. 31/2007 
finanţarea  Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din 
România se asigură din venituri 
proprii şi subvenţii acordate de 
la bugetul de stat– care se 
regasesc în sumă globală la titlul 
„Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

37.  Anexa nr.3/53 Academia 
Oamenilor de Ştiinţă din România 

Se propune suplimentarea bugetului 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 
România, Anexa 3.53 capitolul 5001, 
titlul 01, cheltuieli curente cu un total 
de 1200 mii lei rezultată din 
însumarea prevederilor de la 
amendamentele 1, 2 şi 3. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Pentru respectarea prevederilor 
legale în vigoare (legea nr. 
241/2009; Legea nr.31/2007) şi a 
nu se crea discriminări în raport cu 
membrii celorlalte academii 
înfiinţate prin lege. 
 
ADMIS DE 
 
Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, pe de 
o parte, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. Pe de altă 
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Autori: Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, Valeriu 
Tabără – deputat PD-L, Ecaterina 
Andronescu – senator PSD, Eugen 
Bădălan – deputat PD-L, Anghel 
Stanciu – deputat PSD, Adriana 
Săftoiu – deputat PNL, Nicolae Robu 
– senator PNL, Dragoş Gabriel 
Zisopol – deputat Minorităţi 
Naţionale 

parte, potrivit Legii nr. 31/2007 
finanţarea  Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din 
România se asigură din venituri 
proprii şi subvenţii acordate de 
la bugetul de stat– care se 
regasesc în sumă globală la titlul 
„Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”. 

 
 
 
 
 
 



 
                   ANEXA NR.2  

          
                            BUGETE LOCALE (4-9) 

 
AMENDAMENTE  RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010 

 
 Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

1.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor, pe anul 2010 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 3.700 mii lei la nr. crt.16, 
Dâmboviţa. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

 
Autori:  

Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială, Comisia pentru sănătate şi 
familie, Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială, domnul 
deputat PD-L Vladu Iulian 

Suplimentarea solicitată este 
necesară pentru centrul de 
recuperare şi reabilitare persoane 
cu handicap Ţuicani Moreni 
întrucât au fost omişi de ANPH. 

 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia pentru 
sănătate şi familie, Comisia 
pentru muncă, familie şi 
protecţie socială 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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2.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judetelor, pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Galaţi cu 35.832 
mii lei, respectiv de la 54.144 mii lei 
la 89.976 mii lei. 
 
Sursa de finanţare:Bugetul alocat 
administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori :   deputaţi şi senatori 
PSD+PC :  Viorel Ştefan,  
Dan Nica  
Saghian Gheorghe  
Florin Pâslaru  
Lucreţia Roşca  
Bogdan Ciucă 

Construcţia atelier şcoală specială 
S. Mehedinţi, reparaţii şcoli 
speciale, reamenajare centre de 
plasament, achiziţionarea a  10 
apartamente pentru sistemul de 
protecţie a copilului, acoperirea 
reală a nevoilor de finanţare, 
conform standardelor europene, a 
celor din cadrul sistemului de 
protecţie a copilului, a programului 
lapte+corn, precum şi a menţinerii 
sălilor de clasă din învăţământul 
special la nivel actual 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
 

3.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor, pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
judeţelor, pe anul 2010, la nr. crt. 34 
Sibiu, cu suma de 6.500 mii lei, de la 
58.730 mii lei la 65.230 mii lei, din 
care: 
 3.500 mii lei pentru susţinerea 

sistemului de protecţie a  
copilului ; 

 3.000 mii lei pentru susţinerea 
centrelor de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap. 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Suplimentarea solicitată este strict 
necesară pentru finanţarea 
protecţiei drepturilor copilului şi a 
centrelor de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap din Judeţul 
Sibiu. 
 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia pentru 
sănătate şi familie, Comisia 
pentru muncă, familie şi 
protecţie socială 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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Autori:  

Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială, Comisia pentru sănătate şi 
familie, Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială, domnii 
deputati PSD Ioan Cindrea şi 
Silvestru Mircea Lup, domnul 
senator PSD Viorel Arcaş şi deputat 
PD-L Raluca Turcan 

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

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

Din iulie 2008, prin HG este 
declarat aeroport international, in 
relatie cu Viena, iar fata de 4.000 
calatori in anul 2004, in anul 2008, 
numarul acestora se ridica la 
27.000. Exista studiul de 
fezabilitate. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Amendamentul nu a fost discutat, 
deoarece s-a hotărât să fie transmis 
comisiilor reunite de buget. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
- potrivit art.3 din Hotărârea 
Guvernului nr.398/1997 privind 
trecerea unor regii autonome 
aeroportuare de sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor sub 
autoritatea consiliilor judeţene, 
finanţarea cheltuielilor de 
administrare şi întreţinere a 
acestor regii  se asigură din 
venituri proprii şi în completare 
din alocaţii de la bugetul local, 
în limita sumelor aprobate cu 
această destinaţie. 

5.  Anexa nr.4 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru finantarea 

Pozitia 26 Maramures 
Se propune alocarea sumei de 2.500 
mii lei pentru executarea 

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

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
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cheltuielilor descentralizate la 
consiliile judetene 
 

infrastructurii rutiere la investitia 
Fabrica de componente aeronautice 
din comuna Dumbravita, judetul 
Maramures. 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL  
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 
 

functiune asigura 500 locuri de 
munca. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Amendamentul nu a fost discutat, 
deoarece s-a hotărât să fie transmis 
comisiilor reunite de buget. 

art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
 

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

Pozitia 26 Maramures 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 29.019 mii lei pentru investitia 
Partie olimpica Borsa si 
telegondola. 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL  
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 
 

Orasul Borsa a fost un oras minier, 
singura sansa pentru redresarea 
economica este dezvoltarea 
tursimului in zona. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Amendamentul nu a fost discutat, 
deoarece s-a hotărât să fie transmis 
comisiilor reunite de buget. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
 

7.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor, pe anul 2010 

Se propune suplimentarea  cu suma 
de 20.000 mii lei pentru reabilitarea 
DJ 184 B intre localitatile  Somcuta 
Mare – Copalnic,  19 km si 
reabilitare  DJ  185  intre localitatile 
Barsana – Petrova – 10.000 mii lei , 
10 km. Pozitia 26 Maramures 

Reabilitarea  acestor tronsoane de 
drum fac legatura dintre zonele 
istorice ale judetului si scurteaza 
legaturile dintre localitatile sus 
amintite cu 44 km si respectiv 65 
km 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
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Sursa de finanţare: 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL  

Liviu Titus Pasca, Senator PNL 

- destinaţia pentru care se 
solicită suplimentarea nu se 
regăseşte la art.5 alin.(1) din 
textul proiectului de lege unde se 
precizează destinaţiile sumelor 
din anexa nr.4, stabilite potrivit 
reglementărilor legale în 
vigoare.  
 

8.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor, pe anul 2010 

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

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

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
- potrivit art.3 din Hotărârea 
Guvernului nr.398/1997 privind 
trecerea unor regii autonome 
aeroportuare de sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor sub 
autoritatea consiliilor judeţene, 
finanţarea cheltuielilor de 
administrare şi întreţinere a 
acestor regii  se asigură din 
venituri proprii şi în completare 
din alocaţii de la bugetul local, 
în limita sumelor aprobate cu 
această destinaţie. 

9.  Anexa nr. 4 
Sume defalcate din TVA pentru 
finananţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor 

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

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru: 
Susţinerea sistemului de protecţie 
a copilului 27.800 mii lei. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
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pe anul 2010 
………….. 
Judeţul Bacau:  
69.774 mii lei 
             ………… 

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

Sumele sunt fundamentate in baza 
urmatorilor indicatori: 
- 18 centre de asistenţă socială 
pentru protecţia copilului 
- 1.307 asistaţi 
- 1.169 salariaţi 
- alocaţia zilnică de hrană 8.3 lei/ zi 
- limite valorice pentru cheltuieli 
pentru cazarmament, echipament, 
şi alte materiale 578 lei/an/copil 
 - reparatii capitale imobile si dotari 
cu apararate tehnice specifice 
pentru activitatea de asistenta 
sociala 
 - plata furnizorilor restanti la 
utilitati si alimente 
- costul mediu lunar de intretinere 
in centrele rezidentiale pentru 
persoane cu handicap conform 
Ordin 467/2009; 
Centre de ingrijire şi asistenţă 
socială pentru persoane cu 
handicap 21.000 mii lei. 
 Sumele sunt fundamentate in baza 
urmatorilor indicatori: 
-11 centre de asistenţă socială 
- 912 asistaţi 
- 873 salariaţi 
- alocaţia de hrană 8,3 lei/ zi 
- dotare cu echipament, obiecte de 
inventar 
- centrale termice proprii 
- reparaţii clădiri 

căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
- sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor, au fost fundamentate  
potrivit reglementărilor legale în 
vigoare (standarde de cost, 
număr elevi şi preşcolari, 
valoarea produselor lactate şi de 
panificaţie). 
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- cheltuieli suplimentare necesare 
pentru restructurarea centrelor de 
ingrijire şi asistenţă socială. 
Direcţia Judeţeană de evidenţa a 
persoanelor 950 mii lei 
- asigurare salarii pentru 27 
salariaţi 
- cheltuieli cu bunuri si servicii 
- dotare cu tehnica de calcul 
Produse lactate şi panificaţie 
16.442 mii lei 
- numar elevi si preşcolari 81.222 
- preţ mediu/pachet produs lapte şi 
corn 1.17 lei 
-miere de albine pentru 
preşcolari şi cl.I - IV 3.512 mii lei 
- nr.de elevi clasele  I-IV şi 
preşcolari –  
48.858 
Invaţământ special 8.100 mii lei 
- 670 copii 
- 220 salariaţi 
- alocaţia de hrană 7 lei/ zi 
- dotare cu tehnica de calcul si 
reparatii capitale imobile 
Contribuţii personal neclerical 
4.200 mii lei 
- 456 posturi 
- 369 unitaţi de cult 
- este necesară suplimentarea 
numărului de posturi cu cel puţin 
250, date fiind veniturile proprii 
reduse din cadrul unităţilor 
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administrativ-teritoriale  
Camere agricole judetene 2.000 
mii lei 
- asigurare salarii  
- cheltuieli cu bunuri si servicii 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Amendamentul nu a fost discutat, 
deoarece s-a hotărât să fie transmis 
comisiilor reunite de buget. 
 

10.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor, pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Neamţ, din TVA, 
cu 15.000 mii lei. 

 
 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat Ioan Munteanu, 
PSD +PC 

Judeţul Neamţ se află în regiunea 
cu cea mai redusă dezvoltare din 
UE. De aici necesitatea de a 
suplimenta această sumă pentru a 
ridica gradul minimal de civilizaţie. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
- destinaţia pentru care se 
solicită suplimentarea nu se 
regăseşte la art.5 alin.(1) din 
textul proiectului de lege unde se 
precizează destinaţiile sumelor 
din anexa nr.4, stabilite potrivit 
reglementărilor legale în 
vigoare.  
 

11.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din Se propune suplimentarea sumei Reţeaua de drumuri judeţene şi Se propune respingerea, întrucât: 
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taxa pe valoarea adaugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor, pe anul 2010 

alocate judeţului Neamţ pentru 
drumurile judeţene şi drumurile 
comunale cu  14.000 mii lei. 

 
Sursa de finanţare:  

Autori: Deputat Ioan Munteanu, 
PSD +PC 

drumuri comunale este într-un 
stadiu avansat de degradare. În 
ultimii 20 de ani, investiţiile au fost 
aproape inexistente în judeţul 
Neamţ.  

- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare; 
- destinaţia pentru care se 
solicită suplimentarea nu se 
regăseşte la art.5 alin.(1) din 
textul proiectului de lege unde se 
precizează destinaţiile sumelor 
din anexa nr.4, stabilite potrivit 
reglementărilor legale în 
vigoare.  
 

12.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor, pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vaslui la nr.crt 39 
de la 71.568 mii lei la 95.000 mii lei 
din care, pentru susţinerea sistemului 
de protecţie a copilului şi a centrelor 
de asistenţă socială a persoanelor cu 
handicap: 57.000 mii lei 

 
Sursa de finanţare: din taxa pe 
valoare adăugată pentru finanţarea 
acestor cheltuieli 
 
Autori: deputat PSD+PC CRISTEA 
VICTOR , senator PSD+PC 
SILISTRU DOINA, + GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC 

Propunem majorarea sumei pentru 
asigurarea funcţionării în bune 
condiţii a Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Vaslui, sumele 
repartizate fiind insuficiente. 
Subliniem că cei peste 2000 de 
copii asistaţi (în centre de tip 
rezidenţial şi la asistenţii maternali) 
ni şi-au primit niciodată integral 
drepturile prevăzute de lege.  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor, au fost fundamentate  
potrivit reglementărilor legale în 
vigoare (standarde de cost, 
număr elevi şi preşcolari, 
valoarea produselor lactate şi de 
panificaţie). 
 

13.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugată pentru 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu suma de 

Asigurarea resurselor cel putin la 
nivelul anului 2009 in suma de 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 10 -

finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor, pe anul 2010 

13.000 mii lei  art.4, lit.a. 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

 
Autori: Deputat Cristian Sorin 
Dumitrescu, Senator Miron Tudor 
Mitrea, Deputat Angel Tîlvăr 
Deputat Nicolae Ciprian Nica + Grup 
Parlamentar PSD - PC 
 
 

9.000 mii lei si a restantelor 
neachitate in suma de 4.000 mii lei, 
pentru activitatile/ domeniile 
enumerate la art 4 lit a. din prezenta 
lege. 
Mentionam ca din aceste surse se 
finanteaza cheltuielile pentru: 

- 751 copii aflati in familii 
substitutive 

- 363 copii in centre de 
plasament 

- 387 persoane cu handicap 
institutionalizate 

- 411 elevi in institutii de 
invatamant cu statut de 
asistat 

- 40500 beneficiari ai 
programului guvernamental 
„Lapte si Corn” 

- 248 aparat neclerical (nr. 
posturi aprobate) 

- 30 salariati la institutia 
persoanei 

-  4 institutii de invatamant 
special   

dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

14.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judetelor, pe anul 2010 

Poziţia 34.SIBIU-Suma de 65.230 
mii lei. 
Sursa de finanţare:fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2010 
Autor: 
Deputat Silvestru Mircea Lup 

Asigurarea finanţării protecţiei 
drepturilor copilului şi a centrelor 
de asistenţă socială a persoanelor 
cu handicap, necesită o 
suplimentare faţă de suma 
prevăzută în proiect cu 6.500 mii 
lei. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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Grup PSD+PC în timpul exerciţiului bugetar. 
 

15.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judetelor, pe anul 2010 

Majorarea sumelor defalcate din taxa 
pe valoare adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate pentru 
judetul Giurgiu, la nivelul sumei  de 
25.460 lei. 

Descresterea semnificativa fata de 
anul 2009, a sumelor pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judetului 
Giurgiu, pana la suma de 21.709 
lei. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
 

16.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judetelor, pe anul 2010 

Suplimentarea sumei defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate pe anul 2010,  cu 
6.500 mii lei, de la 58.730 mii lei la 
65.230 mii lei, din care: 

- pentru susţinerea sistemului de 
protecţie a  copilului  + 3.500 mii 
lei; 

- pentru susţinerea centrelor de 
asistenţă socială a persoanelor cu 
handicap 

 + 3.000 mii lei  
  Autor:                                                 
         Deputat PSD,  Ioan Cindrea 

Suplimentarea solicitată este strict 
necesară pentru finanţarea 
protecţiei drepturilor copilului şi a 
centrelor de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap din Judeţul 
Sibiu. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
 

17.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judetelor, pe anul 2010 

Se suplimentează cu 13.000 mii lei 
suma pentru judeţul Vrancea. 
Sursă de finanţare:  
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01 
AUTORI: 

Asigurarea resurselor cel putin la 
nivelul anului 2009 in suma de 
9.000 mii lei si a restantelor 
neachitate in suma de 4.000 mii lei, 
pentru activitatile/ domeniile 
enumerate la art 4 lit a. din prezenta 
lege. 
Mentionam ca din aceste surse se 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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Deputat Cristian Sorin Dumitrescu 
,Senator Miron Tudor Mitrea, 
Deputat Angel Tîlvăr Deputat 
Nicolae Ciprian Nica + GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC 
 

finanteaza cheltuielile pentru: 
- 751 copii aflati in familii 

substitutive 
- 363 copii in centre de 

plasament 
- 387 persoane cu handicap 

institutionalizate 
- 411 elevi in institutii de 

invatamant cu statut de 
asistat 

- 40500 beneficiari ai 
programului guvernamental 
„Lapte si Corn” 

- 248 aparat neclerical (nr. 
posturi aprobate) 

- 30 salariati la institutia 
persoanei 

- 4 institutii de invatamant 
special   

 

în timpul exerciţiului bugetar. 
 

18.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judetelor, pe anul 2010 

Se solicită suplimentarea faţă de 
prevederile proiectului legii 
bugetului de stat pe anul 2010 cu 
12.175 mii lei, din care: 
- pentru susţinerea sistemului de 
protecţie a copilului (4.937 mii lei) 
-  pentru susţinerea centrelor de 
asistenţă asistenţă socială (2.737 mii 
lei) 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
Autori:  

Sumele defalcate din TVA pentru 
cheltuieli descentralizate la nivelul 
judetelor, conform anexei nr.4 la 
proiectul legii bugetului pe anul 
2010, sunt insuficiente pentru 
susţinerea sistemului de protecţie a 
copilului, pentru susţinerea 
centrelor de asistenţă socială şi a 
celorlalte cheltuieli descentralizate 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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Senator PSD Ion Toma 
Senator PSD Dan Coman Şova 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 
Deputat PSD florin Iordache 
 

19.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judetelor, pe anul 2010 

Se solicită suplimentarea sumei 
alocate judeţului Bacău cu suma de 
11.700 mii lei, necesară pentru 
susţinerea sistemului de protecţie 
socială: sistemul de protecţie a 
copilului şi a centrelor de asistenţă 
socială a persoanelor cu handicap. 
Autor: 
Senator PSD, Elena Mitrea 

Suma alocată este insuficientă 
pentru asigurarea standardelor de 
calitate impuse şi mai important 
pentru susţinerea întreului sistem 
de protecţie având în vedere că în 
anul 2010 au fost majorate 
utilităţile necesare desfăşurării în 
condiţii optime a activităţii, preţul 
la alimente,s.a. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
 

20.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judetelor, pe anul 2010 

Constructie Camin Cultural 
loc.Rosiori-Bacau 
Suma necesara: 600 mii lei 
 
Alocarea sumei de 55ooo lei suma 
necesara pentru constructia unui 
Camin Cultural in com.Colonesti-
Bacau.  
 
Alocarea sumei de 1200 mii lei 
pentru constructie Camin Cultural sat 
Cabesti-P.Turcului-Bacau 
 
Sursa de finantare: 
 Bugetul M.Culturii,Cultelor si 
Patrimoniului National de la al 
.51.02.18 ”Transferuri din Bugetul 

Nu exista in comune un spatiu 
adecvat desfasurarii activitatilor 
cultural-artistice. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
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de Stat catre bugetele locale pentru 
finalizarea lucrarilor de constructie a 
asezamintelor culturale si pentru 
unitatile de cult”. 
 
Autor: 
Senator PSD, Elena Mitrea 

21.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judetelor, pe anul 2010 

Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adaugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
judeţelor, pe anul 2010 
Satu Mare..........53.788 
Sursă de finanţare: fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia guvernului 
Autori: 
Erdei doloczki istvan 
Lakatos Petru 
- deputaţi UDMR 
 

În condiţiile în care în cursul anului 
2010 a fost introdusă ca şi 
cheltuială suplimentară la nivelul 
judeţelor acordarea de mierede 
albine ca supliment nutritiv pentru 
preşcolari şi elevii din clasele I-IV 
din învăţământul de stat şi 
confesional, procentul de creştere 
de 10% în anul 2010 faţă de anul 
2009 este nesemnificativ, având în 
vedere şi faptul că necesarul de 
fonduri pentru celelalte cheltuieli a 
crescut 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

22.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judetelor, pe anul 2010 

Poziţia 33: +2.498- valoare nouă 
32.061 
Sursa de finanţare: 
Anexa 5/43 
Autori: 
Deputat Nosa Iuliu-PSD+PC 
Pop Gheorghe-grup parlamentar 
PSD+PC 

Deficit şi subfinanţare faţă de 2009 
şi proiect buget 2010 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele de la Anexa nr.5 au 
destinaţia potrivit  prevederilor 
de la art.5 alin.4 din textul 
proiectului de lege. 

23.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judetelor, pe anul 2010 

La punctul 40,Anexa 4, jud. 
Valcea, suma prevazuta 49,048 mii 
lei  se majoreaza la suma de 71.120 
mii lei din care: 27.672 pentru 
sustinerea sistemului de protectia 

Amploarea problemelor sociale 
din acest domeniu  reclama cu 
stringenta aceste sume 

 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
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copilului ;                            
12.822 mii lei pentru sustinerea 
centrelor de asistenta a persoanelor 
cu handicap; 
Sursa de finanţare: 
din  alocarea unui procent mai mare 
din valoarea adaugata la bugetele 
locale,Art.4 
Autori: 
Laurentiu Florian Coca-senator PSD    
Vasile Bleotu-deputat PSD  
Constantin Mazilu-deputat PSD  
Aurel Vladoiu-deputat PSD 

                                                             

judeţelor, au fost fundamentate  
potrivit reglementărilor legale în 
vigoare (standarde de cost, 
număr elevi şi preşcolari, 
valoarea produselor lactate şi de 
panificaţie). 
 

24.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judetelor, pe anul 2010 
 
 

Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
județelor 
 
15.Covasna.........32,500 
 
Total din care pentru: 
- Susținerea sistemului de protecție a 
copilului și a centrelor de asistență 
socială a persoanelor cu handicap 
 
15.Covasna...18,500 
 
- Susținerea centrelor de asistenţă 
socială a persoanelor cu handicap 
 
15.Covasna.........500 

a.) Sistemului de protecție a 
copilului și a centrelor de asitență 
socială a persoanelor cu handicap: 
suma de 19.000 mii lei, pentru 
acoperirea cheltuielilor de 
funcţionare pentru 33 de centre 
rezidenţiale de zi şi de recuperare, 
asigurarea alocaţiei de hrană pentru 
850 de beneficiari (copii, tineri, 
persoane cu handicap, persoane 
vârstnice) şi a drepturilor acordate 
copiilor ţi tinerilor în baza Legii 
362/2003 cu modificările 
ulterioare, pentru plata costului de 
întreţinere a celor 38 de persoane 
cu handicap aflaţi în centre de 
îngrijire şi asistenţă în alte judeţe.
b.)  Drepturilor privind acordarea 
de produse lactate și de panificație 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
Autori:  
Márton Árpád, Erdei-Dolóczki 
István, Lakatos Petru, Edler András 
György, Olosz Gergely – deputati 
UDMR 

pentru elevii din clasele I-IV din 
învățământul de stat și pentru copii 
preșcolari din grădinițele de stat cu 
program normal de 4 ore și 
acordarea de miere de albine ca 
supliment nutritiv pentru preșcolari 
și elevii din clasele I-IV din 
învățământul de stat și confesional: 
suma de 5.940 mii lei 
c.) Cheltuielilor aferente 
învățământului special precum și 
pentru Centrul Județean de Resurse 
și de Asistență Educațională 
înființat în 2007 potrivit HG nr. 
1251/2005 și OMEC nr. 
5418/2005, suma de: 4.500 mii lei 
d.) Plății contribuțiilor pentru 
personalul neclerical angajat în 
unitățile de cult: suma totală de 
2.460 mii lei, pentru asigurarea 
contribuției salarizării celor 260 
posturi pentru personalul neclerical 
e.) Serviciul public comunitar de 
evidență a persoanelor: suma de 
600 mii lei 
 

25.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judetelor, pe anul 2010 
 

Se suplimentează cu 13.000 mii lei 
suma pentru judeţul Vrancea. 
Sursă de finanţare:  
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01. 

Asigurarea resurselor cel putin la 
nivelul anului 2009 in suma de 
9.000 mii lei si a restantelor 
neachitate in suma de 4.000 mii lei, 
pentru activitatile/ domeniile 
enumerate la art 4 lit a. din prezenta 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
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Autori: 
Deputat Cristian Sorin Dumitrescu 
,Senator Miron Tudor Mitrea, 
Deputat Angel Tîlvăr Deputat 
Nicolae Ciprian Nica + GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC 
 

lege. 
Mentionam ca din aceste surse se 
finanteaza cheltuielile pentru: 

- 751 copii aflati in familii 
substitutive 

- 363 copii in centre de 
plasament 

- 387 persoane cu handicap 
institutionalizate 

- 411 elevi in institutii de 
invatamant cu statut de 
asistat 

- 40500 beneficiari ai 
programului guvernamental 
„Lapte si Corn” 

- 248 aparat neclerical (nr. 
posturi aprobate) 

- 30 salariati la institutia 
persoanei 

- 4 institutii de invatamant 
special   

 

pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

26.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judetelor, pe anul 2010 
 

Sume defalcate din TVA pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor pe 
anul 2010 
……………… 
Judeţul Bacău  84.004 mii lei 
Autori: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru: 
Susţinerea sistemului de protecţie a 
copilului 27.800 mii lei. 
Sumele sunt fundamentate in baza 
urmatorilor indicatori: 
- 18 centre de asistenţă socială 
pentru protecţia copilului 
- 1.307 asistaţi 
- 1.169 salariaţi 
- alocaţia zilnică de hrană 8.3 lei/ zi 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
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Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 
Senator:Elena Mitrea 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

- limite valorice pentru cheltuieli 
pentru cazarmament, echipament, 
şi alte materiale 578 lei/an/copil 
 - reparatii capitale imobile si dotari 
cu apararate tehnice specifice 
pentru activitatea de asistenta 
sociala 
 - plata furnizorilor restanti la 
utilitati si alimente 
- costul mediu lunar de intretinere 
in centrele rezidentiale pentru 
persoane cu handicap conform 
Ordin 467/2009; 
Centre de ingrijire şi asistenţă 
socială pentru persoane cu 
handicap 21.000 mii lei. 
 Sumele sunt fundamentate in baza 
urmatorilor indicatori: 
-11 centre de asistenţă socială 
- 912 asistaţi 
- 873 salariaţi 
- alocaţia de hrană 8,3 lei/ zi 
- dotare cu echipament, obiecte de 
inventar 
- centrale termice proprii 
- reparaţii clădiri 
- cheltuieli suplimentare necesare 
pentru restructurarea centrelor de 
ingrijire şi asistenţă socială. 
Direcţia Judeţeană de evidenţa a 
persoanelor 950 mii lei 
- asigurare salarii pentru 27 
salariaţi 
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- cheltuieli cu bunuri si servicii 
- dotare cu tehnica de calcul 
Produse lactate şi panificaţie 
16.442 mii lei 
- numar elevi si preşcolari 81.222 
- preţ mediu/pachet produs lapte şi 
corn 1.17 lei 
-miere de albine pentru preşcolari 
şi cl.I - IV 3.512 mii lei 
- nr.de elevi clasele  I-IV şi 
preşcolari –  
48.858 
Invaţământ special 8.100 mii lei 
- 670 copii 
- 220 salariaţi 
- alocaţia de hrană 7 lei/ zi 
- dotare cu tehnica de calcul si 
reparatii capitale imobile 
Contribuţii personal neclerical 
4.200 mii lei 
- 456 posturi 
- 369 unitaţi de cult 
- este necesară suplimentarea 
numărului de posturi cu cel puţin 
250, date fiind veniturile proprii 
reduse din cadrul unităţilor 
administrativ-teritoriale  
Camere agricole judetene 2.000 mii 
lei 
- asigurare salarii  
- cheltuieli cu bunuri si servicii 

27.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 

Susținerea sistemului de protecție a 
copilului și a centrelor de asistență 

a.) Sistemului de protecție a 
copilului și a centrelor de asitență 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
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finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judetelor, pe anul 2010 
 

socială a persoanelor cu handicap, 
judeţul Covasna. 
 

- 32.500 mii lei 
 
 
 
 
 

Autor: dl. Grama Horia – Deputat + 
GRUP PARLAMENTAR PSD+PC 

socială a persoanelor cu handicap: 
suma de 19.000 mii lei, pentru 
acoperirea cheltuielilor de 
funcţionare pentru 33 de centre 
rezidenţiale de zi şi de recuperare, 
asigurarea alocaţiei de hrană pentru 
850 de beneficiari (copii, tineri, 
persoane cu handicap, persoane 
vârstnice) şi a drepturilor acordate 
copiilor ţi tinerilor în baza Legii 
362/2003 cu modificările 
ulterioare, pentru plata costului de 
întreţinere a celor 38 de persoane 
cu handicap aflaţi în centre de 
îngrijire şi asistenţă în alte judeţe. 
b.)  Drepturilor privind acordarea 
de produse lactate și de panificație 
pentru elevii din clasele I-IV din 
învățământul de stat și pentru copii 
preșcolari din grădinițele de stat cu 
program normal de 4 ore și 
acordarea de miere de albine ca 
supliment nutritiv pentru preșcolari 
și elevii din clasele I-IV din 
învățământul de stat și confesional 
c.) Cheltuielilor aferente 
învățământului special precum și 
pentru Centrul Județean de Resurse 
și de Asistență Educațională 
înființat în 2007 potrivit HG nr. 
1251/2005 și OMEC nr. 
5418/2005, suma de: 4.500 mii lei 

finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
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d.) Plății contribuțiilor pentru 
personalul neclerical angajat în 
unitățile de cult: suma totală de 
2.460 mii lei, pentru asigurarea 
contribuției salarizării celor 260 
posturi pentru personalul neclerical 
e.) Serviciul public comunitar de 
evidență a persoanelor: suma de 
600 mii lei 

28.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judetelor, pe anul 2010 
 

La punctul 23, Anexa 4, jud. 
Ialomita, suma prevazuta este de 
22.065 mii lei-  din care 8.120 mii 
lei pentru sustinerea sistemului de 
protectie a copilului si 2.517 mii lei 
pentru sustinerea centrelor de 
asistenta sociala a persoanelor cu 
handicap- se majoreaza la suma de 
35.000  mii lei din care: 14.000 mii 
lei pentru sustinerea sistemului de 
protectia copilului ;                            

9.000 mii lei pentru sustinerea 
centrelor de asistenta a persoanelor 
cu handicap; 
Sursa de finanţare: 
din  alocarea unui procent mai mare 
din sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata la bugetele 
locale,Art.4. 
Autor: 
Gaină Mihăiţă-grupul PSD+PC 
 

Amploarea problemelor sociale 
din acest domeniu  reclama cu 
stringenta  majorarea acestor 
sume. 

 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor, au fost fundamentate  
potrivit reglementărilor legale în 
vigoare, respectiv standarde de 
cost pentru servicii sociale. 

 

29.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate judeţului Galaţi, nr. crt 18,  

Propunerea se justifică pentru a 
asigura plata restanţelor pe anul 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa 
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finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judetelor, pe anul 2010 
 

cu suma de 24365 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Colectarea eficientă  a taxelor şi 
impozitelor  la buget. 
 
Autor:  
deputat Ciucă Liviu Bogdan  
deputat Pâslaru Florin 
Grupul Parlamentar PSD+PC 
 

2009 pentru însoţitorii persoanelor 
cu handicap, asistenţi maternali, 
ajutoarele sociale şi plata serviciilor 
sociale efectuate. 
 
 
 
 
 
 

de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm totodată că o 
mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor nu poate fi 
cuntificată astfel încât să poată 
constitui sursa de finanţare 

 

30.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judetelor, pe anul 2010 
 

Anexa nr.4 Sume defalcate din TVA 
pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor pe 
anul 2010 
 
2. Arad...........48.856 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
 
 
 
Autori: Farago Petru, Erdei-Dolóczki 
István , Lakatos Petru – deputat 
UDMR 
 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru finanţarea tuturor nevoilor 
de finanţare ale sistemului de 
protecţie a copilului şi a centrelor 
de asistenţă socială a persoanelor 
cu handicap, însemnând: cheltuieli 
gospodăreşti, igienizarea 
obligatorie a centrelor de plasament 
şi a celor supraveghere, de îngrijire 
şi asistenţă, de consiliere, de 
recuperare şi reabilitare 
neuropsihiatrică; asigurarea 
alocaţiei de hrană pentru copii şi 
tineri, a drepturilor copiilor şi a 
tinerilor ocrotiţi conform 
prevederilor Legii nr. 326/2003 cu 
modificări ulterioare; ale copiilor 
infectaţi cu HIV sau bolnavi SIDA; 
asigurarea nevoilor personale ale 
copiilor care urmează formă de 
învăţământ recunoscută de lege. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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31.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judetelor, pe anul 2010 
 

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

Sursa: 
din  alocarea unui procent mai mare 
din valoarea adaugata la bugetele 
locale,Art.4. 
 

Amendament propus de: 
Senator PSD Laurenţiu Florian Coca 
Deputat PSD Constantin Mazilu 
Deputat PSD Vasile Bleotu 
DeputatPSD Aurel Vlădoiu 
 
 

Amploarea problemelor sociale 
din acest domeniu  reclama cu 
stringenta aceste sume 

 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor, au fost fundamentate  
potrivit reglementărilor legale în 
vigoare, respectiv standarde de 
cost pentru servicii sociale. 
 

32.  Anexa nr.4 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugată 
pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor, pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru judeţul Sibiu 
(poziţia nr.34), cu suma de 6.500 mii 
lei de la 58.730 mii lei la 65.230 mii 
lei. 
 
 
 
 
 

Suma este necesară pentru 
finanţarea protecţiei drepturilor 
copilului şi a centrelor de asistenţă 
socială a persoanelor cu handicap  
în judeţul Sibiu. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare; 
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Senator PSD+PC Arcaş Viorel  şi 
deputat PSD + PC Cindrea Ioan   
 

33.  Anexa nr.4 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugată 
pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor, pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru judeţul Sălaj (poziţia 
nr.33), cu suma de 2.498 mii lei  
pâna la 32.061 mii lei. 
 
 
Sursa de Finantare: 
Anexa nr.5/43 
 
Senator PSD+PC Pop Gheorghe  şi 
deputat PSD + PC Nosa Iuliu   
 

Deficit şi subfinanţare faţă de 2009 
şi proiect buget 2010. 

Se propune respingerea, întrucât  
sumele de la anexa.nr.5 au 
destinaţia potrivit prevederilor 
de la  art.5 alin.(4) din textul 
proiectului de lege. 
 

34.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2010 

Anexa nr.5 /03 /20 /120 Capitolul 
68.03 – Asigurari si asistenta sociala 
cod 20.68.03.0003 
 DATE GENERALE
   1.  Date geografice:
  1.1 Judet/Sector  
SĂLAJ 
  1.2 Municipiu/Oras/Comuna  
ZALĂU 
  1.3 Amplasament  
Bd. M. Viteazul, Nr. 85
   
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII 
INDICATORI TEHNICO-
ECONOMICI APROBATI
  1. Valoarea totala aprobata (mii lei)  
3598,115 

Spaţii insuficiente pentru activitate 
corespunzătoare în instituţie. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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   2. Data preţului pentru calculul 
valorii totale (luna/an)  
18.12.2009 
   3. Capacitati aprobate (in unitati 
fizice)                                  SC 
289,10 MP,SD 1228,8 MP
   3. Durata de realizare aprobata 
(numar luni)                                12 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori:                                                   
Deputat: NOSA IULIU  - PSD+PC,  
Senator: POP GHEORGHE – + 
GRUP PARLAMENTAR PSD+PC
 

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

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

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Deputaţilor 
 
Amendamentul nu a fost discutat, 
deoarece s-a hotărât să fie transmis 
comisiilor reunite de buget. 
 

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

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

Sediul actual este vechi şi 
impropriu desfăşurării activităţii 
Primăriei şi Consiliului Local 
Ograda. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Amendamentul nu a fost discutat, 
deoarece s-a hotărât să fie transmis 
comisiilor reunite de buget. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

37.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2010 

Se majorează suma alocată judeţului 
Ialomiţa cu suma de 400 mii lei 
destinată obiectivului „Construire 
sediu administrativ Primăria Ograda” 
din Comuna Ograda, jud. Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat Marian Neacşu – 
grup parlamentar PSD+PC 

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

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
- destinaţia pentru care se 
solicită suplimentarea nu se 
regăseşte la art.5 alin.(4) din 
textul proiectului de lege unde se 
precizează destinaţiile sumelor 
din anexa nr.5, stabilite potrivit 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 27 -

reglementărilor legale în 
vigoare.  
 

38.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2010 

Se majorează suma alocată judeţului 
Ialomiţa cu suma de 4 mii lei 
destinată finanţării obiectivului 
„Reabilitare sistem distribuţie apă 
municipiul Slobozia” către 
Municipiul Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Deputat Marian Neacşu – 
grup parlamentar PSD+PC 

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

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
- destinaţia pentru care se 
solicită suplimentarea nu se 
regăseşte la art.5 alin.(4) din 
textul proiectului de lege unde se 
precizează destinaţiile sumelor 
din anexa nr.5, stabilite potrivit 
reglementărilor legale în 
vigoare.  
 

39.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 221 
mii lei pentru obiectivul ”Plata 
salariilor pe octombrie si noiembrie 
2009” in comuna Mahmudia, jud. 
Tulcea 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 
Autor: Deputat  PNL Popa Octavian 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- destinaţia pentru care se 
solicită suplimentarea nu se 
regăseşte la art.5 alin.(4) din 
textul proiectului de lege unde se 
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precizează destinaţiile sumelor 
din anexa nr.5, stabilite potrivit 
reglementărilor legale în 
vigoare.  
 

40.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 40 mii 
lei pentru obiectivul ”Plata salariilor 
pe octombrie si noiembrie 2009” in 
comuna Mahmudia, jud. Tulcea 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 
Autor: Deputat  PNL Popa Octavian 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- destinaţia pentru care se 
solicită suplimentarea nu se 
regăseşte la art.5 alin.(4) din 
textul proiectului de lege unde se 
precizează destinaţiile sumelor 
din anexa nr.5, stabilite potrivit 
reglementărilor legale în 
vigoare.  
 

41.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 160 
mii lei pentru obiectivul ”Plata 
salariilor pe octombrie si ajutoarelor 
sociale ” pentru comuna Valea 
Teilor, jud. Tulcea 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 29 -

Autor: Deputat  PNL Popa Octavian exerciţiului bugetar. 
- destinaţia pentru care se 
solicită suplimentarea nu se 
regăseşte la art.5 alin.(4) din 
textul proiectului de lege unde se 
precizează destinaţiile sumelor 
din anexa nr.5, stabilite potrivit 
reglementărilor legale în 
vigoare.  
 

42.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2010 

Se majorează suma alocată judeţului 
Vaslui la nr.crt 39  de la 279722 mii 
lei la 299303 mii lei, din care pentru 
finanţarea cheltuielilor de personal 
din instituţiile de învăţământ 
preuniversitar de stat ale comunelor, 
oraşelor şi municipiilor 233.713 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare: din taxa pe 
valoare adăugată pentru finanţarea 
acestor cheltuieli 
 
Autori: deputat PSD+PC CRISTEA 
VICTOR , senator PSD+PC 
SILISTRU DOINA, + GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC 

Suma propusă, din proiect, este 
insuficientă pentru toate destinaţiile 
finanţării prevăzute la acest capitol. 
Toate comunele judeţului sunt 
sistematic subfinanţate, prin 
descentralizare apărând obligaţii ce 
în trecut nu erau în sarcina 
administraţiei locale. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fundamentarea sumele 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor de personal din 
instituţiile de învăţământ 
preuniversitar de stat ale 
comunelor, oraşelor şi 
municipiilor s-a făcut potrivit 
reglementărilor legale în 
vigoare, pe baza standardelor de 
cost/elev.  
 

43.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 

Se majorează suma alocată judeţului 
Ialomiţa cu suma de 4.000 mii lei 
destinată finanţării obiectivului 
„Reabilitare sistem distribuţie apă 
municipiul Slobozia” către 
Municipiul Slobozia, jud. Ialomiţa. 

Investiţia este necesară şi urgentă. 
Municipiul Slobozia este cea mai 
mare localitate din judeţul Ialomiţa 
(peste 50.000 locuitori) şi este 
reşedinţa judeţului Ialomiţa. 
Reţeaua de alimentare cu apă este 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 30 -

Bucuresti, pe anul 2010  
Amendament propus de: 
Deputat Marian Neacşu 
 

veche, iar conductele de fier 
îmbătrânite deteriorează grav 
calitatea apei pentru populaţie 
cauzând un aport ridicat de fier în 
apă. 
 

căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

44.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 192 
mii lei pentru  comuna Grajduri, jud. 
Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi 
Municipiului Bucureşti, pe anul 2010 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Achitarea cheltuielilor cu ajutorul 
social şi cu ajutorul pentru 
incălzirea locuinţei restante din 
luna iulie 2009 pentru comuna 
Grajduri, jud. Iaşi  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
la nivelul anului 2009 au fost 
alocate fonduri pentru: 
- plata  ajutorului social potrivit 
reglementărilor legale în vigoare 
şi a numărului de beneficiari 
transmis de ordonatorii 
principali de credite; 
- plata  ajutorului pentru 
incălzirea locuinţei potrivit 
reglementărilor legale în 
vigoare, a numărului de 
beneficiari transmis de 
ordonatorii principali de credite 
şi a costului lunar alocat pentru 5 
luni perioadă de iarnă. 
 

45.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 180 
mii lei pentru  comuna Holboca, jud. 
Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi 
Municipiului Bucureşti, pe anul 2010 

Achitarea cheltuielilor cu ajutorul 
social şi cu ajutorul pentru 
incălzirea locuinţei restante din 
luna septembrie 2009 pentru 
comuna Holboca, jud. Iaşi  
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
la nivelul anului 2009 au fost 
alocate fonduri pentru: 
- plata  ajutorului social potrivit 
reglementărilor legale în vigoare 
şi a numărului de beneficiari 
transmis de ordonatorii 
principali de credite; 
- plata  ajutorului pentru 
incălzirea locuinţei potrivit 
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Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

reglementărilor legale în 
vigoare, a numărului de 
beneficiari transmis de 
ordonatorii principali de credite 
şi a costului lunar alocat pentru 5 
luni perioadă de iarnă. 
 

46.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 105 
mii lei pentru  comuna Mogoşeşti, 
jud. Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi 
Municipiului Bucureşti, pe anul 2010 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Achitarea cheltuielilor cu ajutorul 
social şi cu ajutorul pentru 
incălzirea locuinţei restante din 
luna octombrie 2009 pentru 
comuna Mogoşeşti, jud. Iaşi  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
la nivelul anului 2009 au fost 
alocate fonduri pentru: 
- plata  ajutorului social potrivit 
reglementărilor legale în vigoare 
şi a numărului de beneficiari 
transmis de ordonatorii 
principali de credite; 
- plata  ajutorului pentru 
incălzirea locuinţei potrivit 
reglementărilor legale în 
vigoare, a numărului de 
beneficiari transmis de 
ordonatorii principali de credite 
şi a costului lunar alocat pentru 5 
luni perioadă de iarnă. 
 

47.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru  comuna Rediu, jud. Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi 
Municipiului Bucureşti, pe anul 2010 

Achitarea cheltuielilor cu ajutorul 
social şi cu ajutorul pentru 
incălzirea locuinţei restante din 
luna decembrie 2009 pentru 
comuna Rediu, jud. Iaşi  
 

Se propune respingerea, întrucât 
la nivelul anului 2009 au fost 
alocate fonduri pentru: 
- plata  ajutorului social potrivit 
reglementărilor legale în vigoare 
şi a numărului de beneficiari 
transmis de ordonatorii 
principali de credite; 
- plata  ajutorului pentru 
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Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

incălzirea locuinţei potrivit 
reglementărilor legale în 
vigoare, a numărului de 
beneficiari transmis de 
ordonatorii principali de credite 
şi a costului lunar alocat pentru 5 
luni perioadă de iarnă. 
 

48.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 120 
mii lei pentru  comuna Scheia, jud. 
Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi 
Municipiului Bucureşti, pe anul 2010 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Achitarea cheltuielilor cu ajutorul 
social şi cu ajutorul pentru 
incălzirea locuinţei restante din 
luna octombrie 2009 pentru 
comuna Scheia, jud. Iaşi  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
la nivelul anului 2009 au fost 
alocate fonduri pentru: 
- plata  ajutorului social potrivit 
reglementărilor legale în vigoare 
şi a numărului de beneficiari 
transmis de ordonatorii 
principali de credite; 
- plata  ajutorului pentru 
incălzirea locuinţei potrivit 
reglementărilor legale în 
vigoare, a numărului de 
beneficiari transmis de 
ordonatorii principali de credite 
şi a costului lunar alocat pentru 5 
luni perioadă de iarnă. 
 

49.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 190 
mii lei pentru  comuna Tomeşti, jud. 
Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, 

Achitarea cheltuielilor cu ajutorul 
social şi cu ajutorul pentru 
incălzirea locuinţei restante din 
luna iulie 2009 pentru comuna 
Tomeşti, jud. Iaşi  
 

Se propune respingerea, întrucât 
la nivelul anului 2009 au fost 
alocate fonduri pentru: 
- plata  ajutorului social potrivit 
reglementărilor legale în vigoare 
şi a numărului de beneficiari 
transmis de ordonatorii 
principali de credite; 
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oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi 
Municipiului Bucureşti, pe anul 2010 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

- plata  ajutorului pentru 
incălzirea locuinţei potrivit 
reglementărilor legale în 
vigoare, a numărului de 
beneficiari transmis de 
ordonatorii principali de credite 
şi a costului lunar alocat pentru 5 
luni perioadă de iarnă. 
 

50.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 290 
mii lei pentru  comuna Bârnova, jud. 
Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi 
Municipiului Bucureşti, pe anul 2010 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Achitarea cheltuielilor cu ajutorul 
social şi cu ajutorul pentru 
incălzirea locuinţei restante pentru 
comuna Bârnova, jud. Iaşi  
 

Se propune respingerea, întrucât 
la nivelul anului 2009 au fost 
alocate fonduri pentru: 
- plata  ajutorului social potrivit 
reglementărilor legale în vigoare 
şi a numărului de beneficiari 
transmis de ordonatorii 
principali de credite; 
- plata  ajutorului pentru 
incălzirea locuinţei potrivit 
reglementărilor legale în 
vigoare, a numărului de 
beneficiari transmis de 
ordonatorii principali de credite 
şi a costului lunar alocat pentru 5 
luni perioadă de iarnă. 
 

51.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 91 mii 
lei pentru  comuna Ciurea, jud. Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, 

Achitarea cheltuielilor restante 
pentru plata asistenţilor personali 
pentru comuna Ciurea, jud. Iaşi  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât la 
nivelul anului 2009 
fundamentarea sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor 
pentru plata asistenţilor personali 
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oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi 
Municipiului Bucureşti, pe anul 2010 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

au fost alocate potrivit 
reglementărilor legale în vigoare 
şi a numărului de asistenţi 
personali transmis de ordonatorii 
principali de credite. 

52.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 30 mii 
lei pentru  comuna Scânteia, jud. Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi 
Municipiului Bucureşti, pe anul 2010 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Achitarea cheltuielilor cu ajutorul 
social şi cu ajutorul pentru 
incălzirea locuinţei restante pentru 
comuna Scânteia, jud. Iaşi  
 

Se propune respingerea, întrucât 
la nivelul anului 2009 au fost 
alocate fonduri pentru: 
- plata  ajutorului social potrivit 
reglementărilor legale în vigoare 
şi a numărului de beneficiari 
transmis de ordonatorii 
principali de credite; 
- plata  ajutorului pentru 
incălzirea locuinţei potrivit 
reglementărilor legale în 
vigoare, a numărului de 
beneficiari transmis de 
ordonatorii principali de credite 
şi a costului lunar alocat pentru 5 
luni perioadă de iarnă. 
 

53.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor,oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei 160 mii 
lei pentru obiectivul ”Plata salariilor 
pe octombrie si ajutoarelor sociale ” 
pentru comuna Valea Teilor, jud. 
Tulcea 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 
- la nivelul anului 2009 au fost 
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Amendament propus de: 
Deputat Popa Octavian 
 

alocate fonduri pentru plata  
ajutorului social potrivit 
reglementărilor legale în vigoare 
şi a numărului de beneficiari 
transmis de ordonatorii 
principali de credite. 
 

54.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor,oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea bugetului. 
Anexa 5/13, cu suma de 800.000 lei  
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator PSD Alexandru Cordoş 
Deputat PSD Cornel Itu 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 

- extindere la Adapostul 
pentru persoane varstnice „ 
Sfântul Daniel” localitatea 
Turda jud. Cluj 

- valoare – 30.000 lei 
 
 

- continuarea lucrarilor la 
Centrul de Îngrijiri 
Paleative „ Sfântul 
Nectarie” din localitatea 
Cluj Napoca, jud Cluj 

- valoare – 500.000 lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

55.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor,oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2010 
 

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

Sursa: 
Din bugetul Secret. General al 

Guvernului 

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

 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
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Amendament propus de: 
Senator PSD Laurenţiu Florian Coca 
Deputat PSD Constantin Mazilu 
Deputat PSD Vasile Bleotu 
DeputatPSD Aurel Vlădoiu 
 

56.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor,oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2010 
 

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

Sursa: 
Din bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator PSD Laurenţiu Florian Coca 
Deputat PSD Constantin Mazilu 
Deputat PSD Vasile Bleotu 
DeputatPSD Aurel Vlădoiu 
 
 
 

Pentru buna functionare sunt 
necesare lucrari de 35 mii lei pentru 
reabilitarea cresei si gradinitei 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
 

57.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor,oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2010 

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

Lucrarea a fost inceputa dar nu a 
fost finalizata iar partea realizata 
de 800m intre timp s-a degradat. 

 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
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   in orasul Berbesti. jud. Valcea 
Sursa: 

 
Din bugetul Secretariatului General 
al Guvernului  
 
Amendament propus de: 
Senator PSD Laurenţiu Florian Coca 
Deputat PSD Constantin Mazilu 
Deputat PSD Vasile Bleotu 
DeputatPSD Aurel Vlădoiu 
   

obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
 

58.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor,oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2010 
 

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

Sursa: 
din  alocarea unui procent mai mare 
din valoarea adaugata la bugetele 
locale,Art.4. 
 

Amendament propus de: 
Senator PSD Laurenţiu Florian Coca 
Deputat PSD Constantin Mazilu 
Deputat PSD Vasile Bleotu 
DeputatPSD Aurel Vlădoiu 
 

Amploarea problemelor sociale 
din acest domeniu  reclama cu 
stringenta aceste sume 

 
 

Se propune respingerea, întrucât-  
sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata prevazute la 
art.4 din proiectul de buget au 
fost stabilite in conditiile unui 
buget de austeritate. 
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59.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 

taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor,oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2010 
 

La punctul 40,Anexa 5, jud. Valcea, 
suma prevazuta  de 204.115 mii lei 
se majoreaza la suma de 
331.101,1mii l) 
din care: 
207.000 mii lei pentru salariile, 
sporurile si alte drepturi salariale 
prevazute de lege, precum si pentru 
contributiile aferente acestor drepturi 
din institutiile de invatamant 
preuniversitar de stat; 
20.813 mii lei pentru ajutorul social. 

Sursa: 
din  alocarea unui procent mai 

mare din valoarea adaugata la 
bugetele locale,Art.4. 

 
Amendament propus de: 
Senator PSD Laurenţiu Florian Coca 
Deputat PSD Constantin Mazilu 
Deputat PSD Vasile Bleotu 
DeputatPSD Aurel Vlădoiu 
 

Pentru incadrarea prevederilor legii 
in viguare 

 

Se propune respingerea, întrucât-  
sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata prevazute la 
art.4 din proiectul de buget au 
fost stabilite in conditiile unui 
buget de austeritate. 
 
 

60.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor,oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2010 
 

Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, orașelor, municipiilor 
 
 
 
15.Covasna.........145,000 
 

Pentru finanțarea: salariilor, 
sporurilor, indemnizaţiilor şi altor 
drepturi salariale în bani, stabilite 
prin lege, precum şi contribuţiilor 
aferente acestora din instituţiile de 
învăţământ preuniversitar de stat, 
obiectelor de inventar ale 
instituțiilor de învățământ 
preuniversitar de stat, drepturilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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TOTAL din care, pentru finanţarea 
cheltuielilor cu: 
- salariile, sporurile, indemnizaţiile şi 
alte drepturi salariale în bani, 
stabilite prin lege, precum şi 
contribuţiile aferente acestora din 
instituţiile de învăţământ 
preuniversitar de stat 
 
15.Covasna.........125,000 
 
ajutor social 
 
15.Covasna.........12,000 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Márton Árpád, Erdei-
Dolóczki István, Lakatos Petru,  
Edler András György, Olosz Gergely 
– deputaţi UDMR 

asistenților personali ai persoanelor 
cu handicap grav, ajutorului social 
și al ajutorului pentru încălzirea 
locuinței, serviciilor comunitare de 
evidență a persoanelor sub 
autoritatea consiliilor locale și 
cheltuielilor creșelor. 
 
 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

61.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor,oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2010 
 

Se solicita suplimentarea fata de 
prevederile proiectului legii 
bugetului de stat pe anul 2010 suma 
de 39.736 mii lei din care: 

- Salarii,sporuri,indemnizaţii, 
alte drepturi în bani stabilite 
prin lege precum si 
contributii aferente acestor 
institutii de invatamant 
preuniversitar de stat ( 21.936 
) 

Sumele defalcate din TVA alocate 
pentru cheltuieli descentralizate la 
nivelul comunelor, oraselor şi 
municipiilor prevazute in anexa 
nr.5 la proiectul legii bugetului de 
stat pe 2010 în suma de 239.255 
sunt insuficiente în raport cu 
necesarul real de finantare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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- Ajutor social ( 8.400 ) 
 

Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 
 
Amendament propus de: 
Senator PSD Ion Toma 
Senator PSD Dan Coman Şova 
Deputat PSD Valeriu Steriu 
Deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 
Deputat PSD Florin Iordache 
 

 
62.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 

taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor,oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2010 
2. Arad...........222.804 
 

Anexa nr. 5 Sume defalcate din TVA 
pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, 
oraşelor şi municipiilor pe anul 2010 
2. Arad...........252.804 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
 
Autori: Farago Petru, Erdei-Dolóczki 
István , Lakatos Petru – deputat 
UDMR 

Suplimentarea este fundamentată 
pe următoarele considerente: 
creşterea preţurilor la combustibili, 
ceea ce conduce la eforturi bugetare 
susţinute pentru acordarea 
ajutorului social, majorarea 
salariilor suportate din aceste sume, 
creşterea numărului persoanelor 
asistate social, previziunile pe anul 
în curs fiind agravate de 
perspectiva crizei financiare, 
reducerea veniturilor la bugetul 
local pe fondul crizei sus-amintite. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

63.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 

La punctul 23, Anexa 5, jud. 
Ialomita, suma prevazuta  de 151.772 
mii lei- din care 122.619mii lei 
pentru salariile, sporurile, 

Pentru incadrarea in prevederile 
legii in viguare. 

 
 

Se propune respingerea, întrucât-  
sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata prevazute la 
art.4 din proiectul de buget au 
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comunelor,oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2010 
 

indemnizatiile si alte drepturi 
salariale in bani, stabilite prin lege, 
precum si contributiile aferente 
acestora din institutiile de invatamant 
preuniversitar de stat si 13.874 mii 
lei pentru ajutor social-  se majoreaza 
la suma de 245.870 mii lei 
din care: 
198.642,78 mii lei pentru salariile, 
sporurile si alte drepturi salariale 
prevazute de lege, precum si pentru 
contributiile aferente acestor drepturi 
din institutiile de invatamant 
preuniversitar de stat; 
22.475,88 mii lei pentru ajutorul 
social. 
 

Sursa: 
-din  alocarea unui procent mai 

mare din sumele defalcate din taxa 
pe valoarea adaugata la bugetele 
locale,Art.4. 

 
 
GAINA MIHAITA, GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC 

fost stabilite in conditiile unui 
buget de austeritate. 
 
 

64.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor,oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2010 

Poziţia 34, judeţul  SIBIU  214.935 
mii lei   
181.835 mii lei/ 9.917 mii lei 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Sibiu la 
cheltuielile cu salariile, sporurile, 
indemnizaţiile şi alte drepturi 

Respectarea  Legii 221/2008 votată 
de Parlament, promisă şi 
promulgată de Preşedintele 
României d-nul Traian Băsescu, 
începând cu prima etapă şi anume 
majorarea salariilor pentru 
învăţământul primar şi gimnazial şi 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului şi Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Poziţia 34, judeţul  SIBIU   salariale în bani, stabilite prin lege, 
precum şi contribuţiile aferente 
acestora din instituţiile de 
învăţământ preuniversitar de stat, cu 
suma de 27.275 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Secretariatul General al 
Guvernului, Bugetul Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
capitolul 5101,  grupa 20, art. 06 – 
Deplasări, detaşări, transferări 
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

rural 
 
 
 
 
  

Turismului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica lor în 
domeniu. 
 

65.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor,oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2010 
 

+ 21 634  
– Valoarea noua = 165 514 

 
- Sursa: Anexa 5/43 
Autori: 
                                                             
Deputat: NOSA IULIU  - PSD+PC      
Senator: POP GHEORGHE – + 
GRUP PARLAMENTAR PSD+PC 
 
 

- Subfinan�are ajutor social + 
restan�ă de plata 2009 = 29 500 
mii RON 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
de la Anexa nr.5 au destinaţia 
potrivit  prevederilor de la art.5 
alin.4 din textul proiectului de 
lege. 

66.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor,oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2010 

Pentru finantarea cheltuielilor cu 
salariile, sporurile, indemnizatiile şi 
alte drepturi salariale în bani, 
stabilite prin lege, precum si 
contributiile aferente acestora din 
institutiile de invatamant 
preuniversitar de stat si ajutorul 

Pentru finantarea cheltuielilor cu 
salariile, sporurile, indemnizatiile şi 
alte drepturi salariale în bani, 
stabilite prin lege, precum si 
contributiile aferente acestora din 
institutiile de invatamant 
preuniversitar de stat, obiectelor de 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fundamentarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor de personal din 
instituţiile de învăţământ 
preuniversitar de stat ale 
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 social din judetul Covasna 
 
145.000 mii lei 
 
 
Grama Horia- deputat+ grup 
parlamentar PSD+PC 

inventar ale institutiilor de 
invatamant preuniversitar de stat, 
drepturilor asistentilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav, 
ajutorului social si al ajutorului 
pentru incalzirea locuintei, 
serviciilor comunitare de evidenta a 
sub autoritatea consiliilor locale si 
cheltuielilor creselor.  
 

comunelor, oraşelor şi 
municipiilor s-a făcut potrivit 
reglementărilor legale în 
vigoare, pe baza standardelor de 
cost/elev; 
- fundamentarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru plata ajutorului 
social s-a făcut potrivit 
reglementărilor legale în vigoare 
şi a numărului de beneficiari 
transmis de ordonatorii 
principali de credite. 
 

67.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor,oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate judeţului Galaţi, nr. crt 18,  
cu suma de 135287 mii lei. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Colectarea eficientă   a taxelor şi 
impozitelor  la buget. 
 
 
Autor:  
deputat Ciucă Liviu Bogdan  
deputat Pâslaru Florin 
Grupul Parlamentar PSD+PC 
 

Propunerea se justifică pentru a 
asigura cofinanţarea proiectelor cu 
finanţare nermabursabilă întrucât 
autorităţile locale au accesat şi au 
în derulare proiecte publice locale 
pentru care nu au asigurată 
cofinanţarea şi cheltuielile 
neeligibile. 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm că o mai bună 
colectare a  taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificată încât să 
poată constitui sursă de 
finanţare. 
 

68.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 

Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 

Suplimentarea este fundamentata 
pe urmatoarele considerente: 
creşterea preturilor la combustibili, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
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descentralizate la nivelul 
comunelor,oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2010 
 
Satu Mare...............270.000 

descentralizate la nivelul 
comunelor,oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului Bucuresti, 
pe anul 2010 
 
Satu Mare...............270.000 
Sursa Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului. 
 
Erdei-Doloczki Istvan, 
Lakatos Petru- deputati UDMR 

ceea ce conduce la eforturi bugetare 
sustinute pentru acordarea 
ajutorului social, majorarea 
salariilor suportate din aceste sume, 
cresterea numarului persoanelor 
asistate social, previziunile pe anul 
in curs fiind agravate de 
perspectiva crizei financiare, 
reducerea veniturilor la bugetul 
localpe fondul crizei sus-amintite. 

avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

69.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor,oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2010 

Municipiul Dej, Judetul Cluj- 
finantarea a cel putin 505 din 
cheltuielile serviciului public- Politia 
locala de sub autoritatea 
Consiliilor Locale ale comunelor , 
oraselor, municipiilor, sectoarelor si 
Cons. Gen.al mun. Bucuresti 
 
Deputat Cornel Itu PSD  

Lipsa surselor administratiei locale 
si necesitatea completarii acestora 
din sumele defalcate din TVA 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

70.  Proiectul de buget pe anul 2010, 
Anexa 5 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti, pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 221 
mii lei pentru obiectivul ”Plata 
salariilor pe octombrie si noiembrie 
2009” in comuna Mahmudia, jud. 
Tulcea 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Octavian Popa 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- destinaţia pentru care se 
solicită suplimentarea nu se 
regăseşte la art.5 alin.(4) din 
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textul proiectului de lege unde se 
precizează destinaţiile sumelor 
din anexa nr.5, stabilite potrivit 
reglementărilor legale în 
vigoare.  
 

71.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru judeţul Sălaj (poziţia 
nr.33), cu suma de 21.634 mii lei  
pâna la 165.514 mii lei. 
 
 
Sursa de Finantare: 
Anexa nr.5/43 
 
Senator PSD+PC Pop Gheorghe  şi 
deputat PSD + PC Nosa Iuliu   
 

Subfinanţare ajutor social + restanţă 
de plată 2009 = 29.500 mii RON. 

Se propune respingerea, întrucât  
sumele de la anexa.nr.5 au 
destinaţia potrivit prevederilor 
de la art.5 alin.(4) din textul 
proiectului de lege. 
 

72.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Suplimentarea sumei defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale pe 
anul 2010, cu 5.500 mii lei, de la 
11.431 mii lei la 16.931 mii lei la 
poz. 34. 
 
Sursa de finanţare:  

 
Autori:  
Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială, Comisia pentru sănătate şi 
familie, Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială, domnii 

Suplimentarea solicitată este  
necesară pentru asigurarea unui 
program minim de lucrări pentru 
întreţinere şi reparaţii de drumuri şi 
poduri judeţene şi comunale, în 
vederea asigurării siguranţei 
circulaţiei în Judeţul Sibiu. 
 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia pentru 
sănătate şi familie, Comisia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 46 -

deputati PSD Ioan Cindrea şi 
Silvestru Mircea Lup 

 

pentru muncă, familie şi 
protecţie socială 

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

Poziţia 4, jud. Bacău 
Se propune alocarea sumei de 1.400 
mii lei prevăzute , pentru obiectivul 
ASFALTARE DRUM COMUNAL 
SAT FUNDU RACACIUNII 
2,5KM-,  comuna Răcăciuni, judeţul  
Bacău 
 
Sursa de finanţare:  
 Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2010 – Pozitia 4 – Judetul 
Bacau  
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat Mihai Banu, 
Deputat Ionel Palăr, Senator Gabriel 
Berca  

Sumele sunt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 
judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

74.  Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 

Poziţia 26 jud. Maramureş 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
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drumurile judeţene şi comunale,  
pe anul 2010 

Maramureş cu 500 mii lei pentru 
reabilitare drumuri comunale în 
localitatea BORSA 
 
 
Sursa de finanţare:  
 Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Pavel Horj, deputat PNL 
 

pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 
 

avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

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

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş cu 500 mii lei pentru 
reabilitare drumuri comunale în 
localitatea SEINI, Drumuri 
comunale, poziţia 26 jud. Maramureş 
 
Sursa de finanţare:  
 Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Pavel Horj, deputat PNL 

Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

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

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş cu 400 mii lei pentru 
reabilitare drumuri comunale în 
localitatea BOIU MARE, Drumuri 
comunale, poziţia 26 jud. Maramureş 
 
Sursa de finanţare:  
 Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Pavel Horj, deputat PNL 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

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

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş cu 1.000 mii lei pentru 
reabilitare drumuri comunale în 
localitatea CERNESTI, Drumuri 
comunale, poziţia 26 jud. Maramureş 
 
Sursa de finanţare:  
 Fondul de rezerva la dispozitia 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 
Admis de: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Pavel Horj, deputat PNL 
. 
 
 

 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

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

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş cu 300 mii lei pentru 
reabilitare drumuri comunale în 
localitatea COAS, Drumuri 
comunale, poziţia 26 jud. 
Maramureş. 
 
Sursa de finanţare:  
 Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Pavel Horj, deputat PNL 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora. 
 
 Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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79.  Anexa 6 

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

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş cu 1.000 mii lei pentru 
reabilitare drumuri comunale în 
localitatea COPALNIC-
MANASTUR, Drumuri comunale, 
poziţia 26 jud. Maramureş. 
 
Sursa de finanţare:  
 Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Pavel Horj, deputat PNL 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

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

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş cu 226 mii lei pentru 
reabilitare drumuri comunale în 
localitatea MIRESU MARE, 
Drumuri comunale, poziţia 26 jud. 
Maramureş 
 
Sursa de finanţare:  
 Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora. 
 
 Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Pavel Horj, deputat PNL 
 

Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
  

81.  1. Anexa 6 
2. SUME defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene 
şi comunale,  pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş cu 400 mii lei pentru 
reabilitare drumuri comunale în 
localitatea ONCESTI, Drumuri 
comunale, poziţia 26 jud. Maramureş 
 
Sursa de finanţare:  
 Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Pavel Horj, deputat PNL 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

82.  Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş cu 600 mii lei pentru 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
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drumurile judeţene şi comunale,  
pe anul 2010 

reabilitare drumuri comunale în 
localitatea REMETEA 
CHIOARULUI, Drumuri comunale, 
poziţia 26 jud. Maramureş 
Sursa de finanţare:  
 Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Pavel Horj, deputat PNL 
 

pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
  

avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

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

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş cu 500 mii lei pentru 
reabilitare drumuri comunale în 
localitatea REPEDEA, Drumuri 
comunale, poziţia 26 jud. Maramureş 
 
Sursa de finanţare:  
 Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Pavel Horj, deputat PNL 
 

a Senatului   
 
 

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

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş cu 400 mii lei pentru 
reabilitare drumuri comunale în 
localitatea SALSIG, Drumuri 
comunale, poziţia 26 jud. Maramureş 
 
 
Sursa de finanţare:  
 Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Pavel Horj, deputat PNL 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

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

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş cu 500 mii lei pentru 
reabilitare drumuri comunale în 
localitatea STRAMTURA, Drumuri 
comunale, poziţia 26 jud. 
Maramureş. 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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Sursa de finanţare:  
 Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Pavel Horj, deputat PNL 

Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

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

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş cu 400 mii lei pentru 
reabilitare drumuri comunale în 
localitatea SISESTI, Drumuri 
comunale, poziţia 26 jud. Maramureş 
 
Sursa de finanţare:  
 Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Pavel Horj, deputat PNL 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

87.  Anexa 6 Se propune suplimentarea sumei Starea precară a drumurilor Se propune respingerea 
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SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale,  
pe anul 2010 

prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş cu 400 mii lei pentru 
reabilitare drumuri comunale în 
localitatea  VIMA MICA, Drumuri 
comunale, poziţia 26 jud. Maramureş 
 
Sursa de finanţare:  
 Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Pavel Horj, deputat PNL 
 

îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora. 
 
 Admis de: 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   

amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

88.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Maramureş 
cu  suma de  1.200 mii lei. DC 70 
Buteasa –  oras Somcuta Mare (HG 
577/1997). Poziţia 26, jud. 
Maramureş 
 
Surse de finanţare: Alocare din suma 
prevazuta 

 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL  

Liviu Titus Pasca, Senator PNL 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestuia.  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
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consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

89.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Poziţia 26, jud. Maramureş 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul 
Maramureş cu  suma de 16.635 mii 
lei, pentru finantarea finalizarii 
proiectelor de alimentare cu apa si 
reabilitare a a retelelor de 
alimentare cu apa in localitatile 
Petrova, Ardusat, Selsig, remetea 
Cioarului, Cernesti, Boiu Mare, 
Rona de Jos.  
Art.4, lit.C, din Legea bugetului de 
stat pe anul 2010 
HG 577/1997 

 
Sursa de finantare: 

Alocare din suma prevazuta 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL  
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 

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

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

90.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Poziţia 26, jud. Maramureş 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul 
Maramureş cu  suma de 16.574 mii 
lei, pentru următoarele obiective: 
- DC 28A Şişeşti - 800 mii lei 
- DC 79 Groşi -105,5 mii lei 
- DC 61, 62, 63 Valea 
Cioarului – 5.000 mii lei  
- DC 31, 43, 45 Copalnic 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
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Mănăştur – 2.722 mii lei  
- DC 32 Cerneşti- 4497 mii lei 
- DC 46 Coaş -741 mii lei 
- DC 76 Remetea-Cioaru -
1.904 mii lei 
- DC 59 Boiu Mare – 653 mii 
lei 
- DC 91A Sălsig – 150 mii lei 

Art.4, lit.C , din Legea bugetului de 
stat pe anul 2010  , HG 577/1997 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevazuta 
 

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

administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

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

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul Reparatii drumuri 
comunale, comuna Floresti,  cu suma 
de 400 mii lei. Poziţia 31, jud. 
Prahova 
 
Sursa de finanţare:  
 Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii comunei.  
 
Admis de: 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Graţiela 
Gavrilescu 
 

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

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul Asfaltarea a 8 
drumuri comunale in satele 
Măgureni, Cocorăstii Caplii, Lunca 
Prahovei, comuna Măgureni, cu 
suma de 4.200 mii lei, Poziţia 31, 
jud. Prahova. 
 
Sursa de finanţare:  
 Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Graţiela 
Gavrilescu 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii comunei. 
 
 Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

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

Se propune alocarrea sumei de 
2.500.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de modernizare a DC 12 
Bobiceşti-Bechet, judeţul Olt, Poziţia 
30, OLT. 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
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 Sursa de finanţare:  
 Alocare din suma prevăzută 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi deputat PNL Gigel 
Stirbu, Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 
 

 
 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 
 

a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

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

Se propune alocarrea sumei de 6.000 
mii lei pentru modernizarea 
drumurilor comunale din comuna 
Mihîileşti, judeţul Olt Poziţia 30 Olt 
 
Sursa de finanţare:  
 Alocare din suma prevăzută 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi deputat PNL Gigel 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
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Stirbu, Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 
 

 

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

Se propune alocarrea sumei de 6.429 
mii lei pentru finalizarea lucrărilor de 
modernizare a DJ 703 C, comuna 
Potcoava, judeţul Olt Poziţia 30, 
OLT 
 
 Sursa de finanţare:  
 Alocare din suma prevăzută 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi deputat PNL Gigel 
Stirbu, Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei. 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

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

Se propune alocarrea sumei de 1.500 
mii lei pentru reabilitarea drumurilor 
comunale din comuna Izvoarele, 
judeţul Olt Poziţia 30, OLT 
 
Sursa de finanţare:  
 Alocare din suma prevăzută 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei. 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
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Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi deputat PNL Gigel 
Stirbu, Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

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

Se propune alocarrea sumei de 
14.468 mii lei pentru asfaltarea DC 
192 Mogoşeşti – Constantineşti, în 
oraşul Scorniceşti, judeţul Olt, 
Poziţia 30, OLT 
 
Sursa de finanţare:  
 Alocare din suma prevăzută 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi deputat PNL Gigel 
Stirbu, Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei. 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

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

Se propune alocarrea sumei de 580 
mii lei pentru asfaltarea DC 58 
Tatuleşti, Suica, în oraşul 
Scorniceşti, judeţul Olt Poziţia 30, 
OLT 
 
Sursa de finanţare:  

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei. 
 
Admis de: 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
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 Alocare din suma prevăzută 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi deputat PNL Gigel 
Stirbu, Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

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

Se propune alocarrea sumei de 7.250 
mii lei pentru asfaltarea DJ 657 D 
Negreni-Bircii 5 Km, oraşul 
Scorniceşti, judeţul Olt Poziţia 30, 
OLT 
 
Sursa de finanţare:  
 Alocare din suma prevăzută 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi deputat PNL Gigel 
Stirbu, Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei. 
 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

100. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe 

Se propune alocarrea sumei de 250 
mii lei pentru reabilitarea DJ 657 D 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
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valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
 

Negreni-Bircii 3 Km, oraşul 
Scorniceşti, judeţul Olt Poziţia 30, 
OLT 
 
Sursa de finanţare:  
 Alocare din suma prevăzută 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi deputat PNL Gigel 
Stirbu, Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei. 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

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

Se propune alocarrea sumei de 320 
mii lei pentru reabilitarea drumurilor 
comunale din comuna Orlea, judeţul 
Olt  Poziţia 30, OLT 
 
Sursa de finanţare:  
 Alocare din suma prevăzută 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi deputat PNL Gigel 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei. 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
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Stirbu, Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

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

Se propune alocarrea sumei de 600 
mii lei pentru finalizarea lucrărilor de 
betoane a DC 123 Giuvărăşti-Ursa, 
judeţul Olt Poziţia 30, OLT 
 
Sursa de finanţare:  
 Alocare din suma prevăzută 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi deputat PNL Gigel 
Stirbu, Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei. 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

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

Se propune suplimentarea cu 3.000 
mii lei a sumei prevăzute pentru 
judeţul Vrancea în Anexa 6- SUME 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale, pe anul 2010 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 

Suplimentarea este necesară pentru 
lucrările de înlăturare a efectelor 
inundaţiilor din anii 2005, 2006 şi 
2007 
  
Admis de: 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi deputaţi Cristian Sorin 
Dumitrescu, Angel Tîlvăr, Nicolae 
Cirpian Nica şi senator Miron Tudor 
Mitrea – PSD+PC 
 

 
 
 

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

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul : 
Reabilitare DN 1 B-dul Unirii, 
Municipiul Fagaras cu suma de 
14.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale, pe anul 2010, poziţia 8 
Braşov 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat Gheorghe 
Gabor, PNL 
 

 Obiectivul de investitii mentionat 
traverseaza de la vest la est 
municipiul si are o lungime totala 
de 3,5 km. Se doreste, pe langa 
reabilitarea arterei principale a 
orasului, si realizarea a 3 sensuri 
giratorii in vederea fluidizarii 
circulatiei. 
Ultima reabilitare a arterei 
principale a Municipiului Fagaras a 
fost realizata in anul 2004. 
 
Admis de: 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
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105. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
 

Se suplimentează cu 50.000 mii lei 
suma pentru judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, Cap.5001, 
grupa 50, art.01 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi deputaţi Cristian Sorin 
Dumitrescu, Angel Tîlvăr, Nicolae 
Cirpian Nica şi senator Miron Tudor 
Mitrea – PSD+PC 
 

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

- modernizarea DJ 205 D 
Valea Sării – Naruja – 
Paltin – Nereju L = 33 km 

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

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

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

 
 
 
Admis de: 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

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

Se propune alocarea sumei de 
4.000.000 lei pentru asfaltare DJ 174 
A Topliţa – Bihor  
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi  Mircea Duşa – PSD+PC 

Continuarea invest  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

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

Se propune alocarea sumei de 29.580 
mii lei pentru oraşul Roşiori de 
Vede, în vederea realizării 
obiectivului "modernizare şi 
reabilitare carosabil, trotuare şi reţele 
tehnico-edilitare pe DDJ 612C" 
Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 6 

Sumele sunt necesare pentru 
reabilitarea drumurilor comunale şi 
judeţene, având în vedere starea 
foarte proastă a acestora, în 
condiţiile în care infrastructura este 
foarte importantă pentru 
dezvoltarea spaţiului urban şi rural. 
 
Admis de: 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
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– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile 
comunale şi judeţene, pe anul 2010– 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi  Deputat PNL Marin 
Almăjanu, Deputat PNL George 
Dumitrică, Senator PNL Romeo 
Nicoară,  Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 

administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

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

Se propune alocarea sumei de 12600 
mii lei pentru comuna Bragadiru, 
judeţul Teleorman în vederea 
realizării obiectivului "asfaltare 
drumuri comunale" Poziţia 36, jud. 
Teleorman. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 6 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile 
comunale şi judeţene, pe anul 2010– 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 

Sumele sunt necesare pentru 
reabilitarea drumurilor comunale şi 
judeţene, având în vedere starea 
foarte proastă a acestora, în 
condiţiile în care infrastructura este 
foarte importantă pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
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Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi  Deputat PNL Marin 
Almăjanu, Deputat PNL George 
Dumitrică, Senator PNL Romeo 
Nicoară,  Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 

consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

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

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru comuna Buzescu, judeţul 
Teleorman în vederea realizării 
obiectivului "reabilitare drumuri, 
programul de cooperare teritorială 
România-Bulgaria 2007-2013" 
Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 6 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile 
comunale şi judeţene, pe anul 2010– 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 

Sumele sunt necesare pentru 
reabilitarea drumurilor comunale şi 
judeţene, având în vedere starea 
foarte proastă a acestora, în 
condiţiile în care infrastructura este 
foarte importantă pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 70 -

Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi  Deputat PNL Marin 
Almăjanu, Deputat PNL George 
Dumitrică, Senator PNL Romeo 
Nicoară,  Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune alocarea sumei de 2.555 
mii lei pentru comuna Dracea, 
judeţul Teleorman în vederea 
realizării obiectivului "asfaltare 
parţială a unor drumuri comunale" 
Poziţia 36, jud. Teleorman. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 6 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile 
comunale şi judeţene, pe anul 2010– 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi  Deputat PNL Marin 
Almăjanu, Deputat PNL George 
Dumitrică, Senator PNL Romeo 
Nicoară,  Grupurile Parlamentare ale 

Sumele sunt necesare pentru 
reabilitarea drumurilor comunale şi 
judeţene, având în vedere starea 
foarte proastă a acestora, în 
condiţiile în care infrastructura este 
foarte importantă pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
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PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Alocarea sumei de 210 mii lei pentru 
reabilitare drumuri în localitatea 
Vârtoapele. Poziţia 36, jud. 
Teleorman 
 
Sursa de finanţare:  
Alocare din suma prevăzută 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi  Deputat PNL Marin 
Almăjanu, Deputat PNL George 
Dumitrică, Senator PNL Romeo 
Nicoară,  Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei 
  Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

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

 
Alocarea sumei de 50 mii lei pentru 
reabilitare drumuri în localitatea 
Smârdioasa. Poziţia 36, jud. 
Teleorman 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Alocare din suma prevăzută 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei. 
 
 
 
 
 Admis de: 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
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Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi  Deputat PNL Marin 
Almăjanu, Deputat PNL George 
Dumitrică, Senator PNL Romeo 
Nicoară,  Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

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

Alocarea sumei de 300 mii lei pentru 
reabilitare drumuri comunale şi 
podeţe în localitatea Rădoieşti. 
Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Sursa de finanţare:  
Alocare din suma prevăzută 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi  Deputat PNL Marin 
Almăjanu, Deputat PNL George 
Dumitrică, Senator PNL Romeo 
Nicoară,  Grupurile Parlamentare ale 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
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PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

 
Alocarea sumei de 600 mii lei pentru 
reabilitare drumuri de interes local in 
localitatea Mereni, judeţul 
Teleorman. Poziţia 36, jud. 
Teleorman 
 
Sursa de finanţare:  
Alocare din suma prevăzută 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi  Deputat PNL Marin 
Almăjanu, Deputat PNL George 
Dumitrică, Senator PNL Romeo 
Nicoară,  Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

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

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

Se solicită suplimentarea cu această 
sumă pentru asigurarea unui 
program minim de lucrări pentru 
întreţinere şi reparaţii de drumuri şi 
poduri judeţene şi comunale, în 
vederea asigurării siguranţei 
circulaţiei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi   Raluca Turcan  Deputat 
PD-L  

 Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 
 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

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

Propunere: 
modernizarea DC 54 Pildeşti – 
Săbăoani, judeţul Neamţ 
Anexa nr. 6 
Nr. crt. 29, Judeţul Neamţ 
Suma 13.880 mii lei 
Nr. crt. 29, Judeţul Neamţ 
Suma 12.130 mii lei 
 
Sursa de finanţare: din taxa pe 
valoare adăugată pentru finanţarea 
acestor cheltuieli. 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi  senator PSD+PC IOAN 

Solicitarea majorării sumei cu 
1.750 mii lei se justifică pentru 
modernizarea DC 54 Pildeşti – 
Săbăoani, judeţul Neamţ, fiind unul 
din drumurile aflate  într-o stare 
avansată de degradare.  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
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CHELARU 
 

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

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Neamţ, 
pentru obiectivul «Modernizare drum 
comunal DC 84 de la km 0 – 4,5 km 
sat Chilii, comuna Valea Ursului», 
cu suma de 4.140.000 lei. Poziţia 29 
judeţul Neamţ. 
 
Sursa de finanţare: 
 Bugetul Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi  Senator PSD + PC Ioan 
Chelaru 
 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei Prezidenţiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
 

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

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Neamţ, 
pentru obiectivul «Modernizare drum 
comunal DC 77 de la km 0 – 3,5 km 
sat Giurgeni, comuna Valea 
Ursului», cu suma de 3.500.000 lei. 
Poziţia 29 judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: 
 Bugetul Administraţiei Prezidenţiale 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic  
 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei Prezidenţiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
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Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi  Senator PSD + PC Ioan 
Chelaru 
 

Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

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

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Neamţ, 
pentru obiectivul «Modernizare drum 
comunal DC 180 Văleni - Tupilaţi, 
comuna Văleni», cu suma de 
3.334.289,67 lei. Poziţia 29 judeţul 
Neamţ 
 
Sursa de finanţare: 
 Bugetul Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi  Senator PSD + PC Ioan 
Chelaru 
 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei Prezidenţiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
 

120. Anexa nr. 6  Se propune suplimentarea sumei Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic  Se propune respingerea, întrucât- 
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SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
 

prevăzute pentru judeţul Neamţ, 
pentru obiectivul «Modernizare drum 
comunal DC 181 Moreni - Munteni, 
comuna Văleni», cu suma de 
1.978.172,75 lei. Poziţia 29 judeţul 
Neamţ 
 
Sursa de finanţare: 
 Bugetul Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi  Senator PSD + PC Ioan 
Chelaru 
 

 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei Prezidenţiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
 

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

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Neamt, 
pentru finalizarea 
obiectivului «modernizare drum 
comunal », comuna Rotunda, cu 
suma de 1.030.000 Ron Poziţia 29 
judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerul Public 
 
 Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 

Imbunatatirea conditiilor de 
deplasare 
 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerul Public au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
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Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi  Senator PSD + PC Ioan 
Chelaru 
 

 
 

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

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Neamt, 
pentru obiectivul «modernizare drum 
comunal  DC 82A Doljesti», comuna 
Doljesti, cu suma de 6200 Ron 
Poziţia 29 judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerul Public 
 
 Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi  Senator PSD + PC Ioan 
Chelaru 

Imbunatatirea conditiilor de 
deplasare 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerul Public au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
 

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

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Neamt, 
pentru obiectivul «modernizare drum 
comunal  DC 60 Buruienest- Bara», 
comuna Doljesti, cu suma de 2800  
Ron. Poziţia 29 judeţul Neamţ 

Imbunatatirea conditiilor de trafic 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerul Public au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
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Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerul Public 
 
 Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi  Senator PSD + PC Ioan 
Chelaru 

Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 
 

atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
 

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

La punctul 40, Anexa nr.6, 
jud.Vâlcea, suma prevăzută de 
13.953 mii lei se majorează la 
60.000 mii lei. 
 

Sursa de finanţare: 
Din alocarea unui procent mai mare 
din valoarea adaugată la bugetele 
locale, art.4. 
 
 
 Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi  senator Florian Coca şi 
deputaţi Vasile Bleotu, Constantin 

Această sumă este necesară pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale. 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
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mazilu şi Aurel Vlădoiu – PSD+PC 
 

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

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru obiectivul «asfaltare DJ 732 
pe o porţiune de 200 m în comuna 
Bughea de Jos», cu suma de 900.000 
lei.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Administratiei Prezidentiale 
 
 Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Senator Mircea 
Diaconu, PNL Senat 

 
 
 

Imbunatatirea conditiilor de trafic 
  
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei Prezidenţiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
 

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

Se propune alocarea sumei de 
439.899,55   lei pentru obiectivul 
„Modernizare drum comunal DC 22 
A, comuna Polovragi, jud. Gorj. 
Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Sursa de finanţare: 
 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 6 

Achitarea datoriilor la lucrările 
executate şi neachitate. 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
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– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 20 – Judeţul Gorj 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL - Dan 
Morega 

 

Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

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

Se propune alocarea sumei de 
270.000   lei pentru obiectivul 
„Pietruire D.C. 83”, comuna Scoarţa, 
jud. Gorj. Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Sursa de finanţare: 
 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 6 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 20 – Judeţul Gorj 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 

Îmbunătăţirea infrastructurii.  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
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Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL - Dan 
Morega 

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

 
Se propune alocarea sumei de 
1.500.000 pentru obiectivul 
„Asfaltare drum Bobaia”, comuna 
Scoarţa, jud. Gorj. Poziţia 20, jud. 
Gorj 
 
Sursa de finanţare: 
 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 6 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 20 – Judeţul Gorj 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL - Dan 
Morega 

Îmbunătăţirea infrastructurii.  
 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

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

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

Îmbunătăţirea infrastructurii.  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
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Sursa de finanţare: 
 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 6 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 20 – Judeţul Gorj 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL - Dan 
Morega 

Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

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

 
Se propune alocarea sumei de 
5.200.000 lei pentru obiectivul 
„Modernizare drum comunal DC 
143”, comuna Stăneşti, jud. Gorj. 
Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Sursa de finanţare: 
 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 6 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 20 – Judeţul Gorj 
 

Îmbunătăţirea infrastructurii.  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
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Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL - Dan 
Morega 
 

consultarea primarilor. 

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

 
Se propune alocarea sumei de 
2.000.000 lei pentru obiectivul 
Modernizare drum Motru Sec II şi 
drum Padeş-Şuşara, comuna Padeş, 
jud. Gorj. Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Sursa de finanţare: 
 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 6 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 20 – Judeţul Gorj 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL - Dan 

Îmbunătăţirea infrastructurii.  
 
 
 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
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Morega 
 

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

Modernizare DC 65 Dumbrăveni – 
Corocăieşti – Vereşti (13 km) com. 
Dumbraveni, jud. Suceava - 10000 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dipoziţia  
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi senator Gavril Mîrza – 
PSD +PC 
 

Modernizare drum  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

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

Modernizare DC 43 B Comăneşti – 
Cajvana – Arbore (12 km) Oraşul 
Cajvana, jud. Suceava - 10000 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

Modernizare drum 
 
 Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi senator Gavril Mîrza – 
PSD +PC 

 

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

Modernizare DC 4 Liteni – Siliştea 
(7 km) 
Oraşul Liteni, jud. Suceava - 5000 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dipoziţia  
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi senator Gavril Mîrza – 
PSD +PC 
 

Modernizare drum 
 
 Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

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

Modernizare DC Soloneţ – centru (7 
km) 
Com Todireşti, jud. Suceava -  5000 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dipoziţia  
Guvernului 
 

Modernizare drum  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi senator Gavril Mîrza – 
PSD +PC 
 

Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

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

Modernizare DC Cajvana – Codru (6 
km) 
Oraşul Cajvana, jud. Suceava - 3000 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dipoziţia  
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi senator Gavril Mîrza – 
PSD +PC 
 
 

Modernizare drum  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

137. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 

Modernizare DC Burla – Iaslovăţ (7 
km) 
Com. Burla, jud. Suceava -  4000 mii 

Modernizare drum  
 
Admis de: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
 

lei 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dipoziţia  
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi senator Gavril Mîrza – 
PSD +PC 
 

 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

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

Modernizare DC Stulpicani – 
Slătioara (7 km) 
Com. Stulpicani, jud. Suceava -  
5000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dipoziţia  
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi senator Gavril Mîrza – 

Modernizare drum 
 
 Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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PSD +PC 
139. Anexa nr. 6  

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

Modernizare DC Poiana Stampei –
Dornişoara (15 km) Com Poiana 
Ştampei, jud. Suceava -  5000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dipoziţia  
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi senator Gavril Mîrza – 
PSD +PC 

Modernizare drum  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

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

Modernizare DC 87A Breaza – 
Breaza de Sus (3 km) Com. Breaza, 
jud. Suceava -  1500 mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dipoziţia  
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 

Modernizare drum 
 
 Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Senatului şi senator Gavril Mîrza – 
PSD +PC 

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

Modernizare DC Poiana Negrii – 
Schit, (7 km) com. Dorna 
Candrenilor, jud. Suceava -  5000 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dipoziţia  
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi senator Gavril Mîrza – 
PSD +PC 

Modernizare drum  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

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

Construcţie pod peste râul Bistriţa   
Com. Dorna Arini, jud. Suceava  - 
15000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dipoziţia  
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 

Modernizare drum  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 



 
 
Nr. 
crt. 
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Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi senator Gavril Mîrza – 
PSD +PC 

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

Finalizare pod peste râul Siret  
Com. Zamostea, jud. Suceava - 5000 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dipoziţia  
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi senator Gavril Mîrza – 
PSD +PC 

Modernizare drum  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

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

Modernizare DC 28 Valea Moldovei 
– Slatina (5 km) Com. Valea 
Moldovei, jud. Suceava -  3000 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dipoziţia  
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Modernizare drum  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 



 
 
Nr. 
crt. 
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Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi senator Gavril Mîrza – 
PSD +PC 

 

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

Modernizare DC 8 Drăguşeni – 
Broşteni (8 km) Com. Drăguşeni, 
jud. Suceava  - 5000 mii lei 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dipoziţia  
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi senator Gavril Mîrza – 
PSD +PC 
 

Modernizare drum  
 
 
 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

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

Modernizare DC 1 Vultureşti – 
Mereşti – Udeşti (8 km) Com. 
Vultureşti, jud. Suceava -  5000 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dipoziţia  
Guvernului 

Modernizare drum  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 



 
 
Nr. 
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Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi senator Gavril Mîrza – 
PSD +PC 

Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

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

Modernizare DC 8 Drăguşeni – 
Broşteni (8 km) Com. Drăguşeni, 
jud. Suceava  - 5000 mii lei 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dipoziţia  
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi senator Gavril Mîrza – 
PSD +PC 
 

Modernizare drum  
 
 
 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

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

Modernizare DC 1 Vultureşti – 
Mereşti – Udeşti (8 km) Com. 
Vultureşti, jud. Suceava -  5000 mii 
lei 

Modernizare drum  
 
Admis de: 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
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pe anul 2010 
 

 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dipoziţia  
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi senator Gavril Mîrza – 
PSD +PC 

 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

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

Modernizare DC Mănăstioara – 
Securiceni (4 km) comuna Udeşti, 
jud. Suceava -  2000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dipoziţia  
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi senator Gavril Mîrza – 
PSD +PC 
 

Modernizare drum  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

150. Anexa nr. 6  Modernizare DC 67 Udeşti – Racova Modernizare drum  Se propune respingerea 
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SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
 

(4 km) 
comuna Udeşti, jud. Suceava - 2000 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dipoziţia  
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi senator Gavril Mîrza – 
PSD +PC 
 

 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

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

Modernizare DC Buneşti – Unceşti 
(3 km) 
Com Buneşti, jud. Suceava -  1500 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dipoziţia  
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 

Modernizare drum  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi senator Gavril Mîrza – 
PSD +PC 

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

Modernizare DC 40 Grăniceşti – 
Gura Solcii (5 km) Com. Grăniceşti, 
jud. Suceava - 2500 mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dipoziţia  
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi senator Gavril Mîrza – 
PSD +PC 

Modernizare drum 
 
 Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

153. Anexa 6– SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Suplimentarea sumei prevăzute la 
poziţia 28 jud. Mureş cu suma de 
4.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Iniţiator: Corneliu Grosu Senator 
PSD 
 

Suplimentarea sumei este necesară 
având în vedere lucrările planificate 
a se realiza în anul 2010. 
La sfârşitul anului 2009 Consiliul 
Judeţean Mureş a returnat suma de 
4.000 mii lei, datorită întârzierilor 
în finalizarea licitaţiilor 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Amendamentul nu a fost discutat, 
deoarece s-a hotărât să fie transmis 
comisiilor reunite de buget. 
 

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

Suplimentarea sumei prevăzute la 
poziţia 28 judeţul Mureş, cu suma 
de 4.000 mii lei. 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dipoziţia  
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi  senator Corneliu Grosu 
– PSD+PC 

Suplimentarea sumei este necesară 
având în vedere lucrările planificate 
a se realiza în anul 2010. 
La sfârşitul anului 2009 Consiliul 
Judeţean Mureş a returnat suma de 
4.000 mii lei, datorită întârzierilor 
în finalizarea licitaţiilor 
 
 Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

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

Majorarea  sumei prevăzute la 
poziţia 14 judeţul Constanţa, la 
100.000 mii lei 
 
 
Sursa de finanţare: 
 
Autori: 

Majorarea Majorarea sumelor 
defalcate din TVA alocate în cadrul 
anexei 6 pentru drumurile judeţene 
şi comunale, în conformitate cu 
necesităţile reale din judeţ, 
RESPECTIV SUPLIMENTAREA 
POZIŢIEI NR.14 – CONSTANŢA 
cu suma de 84.309 mii lei, în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
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Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Senatori Alexandru 
Mazăre, Nicolae Moga şi deputaţi 
Antonella Marinescu, Matei 
Brătianu, Manuela Mitrea, Eduard 
Stelian Martin, Cristina Dumitrache 
– PSD + PC 
 

vederea reabilitării drumurilor 
judeţene de interes strategic  (DJ 
223 Cernavoda – Rasova – Aliman 
– Ion Corvin în valoare de 132.587 
mii lei) sau construcţia unei 
variante ocolitoare pe ruta Valea 
Dacilor – Costineşti pentru 
descărcarea  Autostrăzii Soarelui  
(valoare SF de 1.247.000 mii lei) 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

stabilirea sursei de finanţare.” 
 

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

Poziţia 26, jud. Maramureş 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul 
Maramureş cu  suma de 16.574 mii 
lei, pentru următoarele obiective: 
- DC 28A Şişeşti - 800 mii lei 
- DC 79 Groşi -105,5 mii lei 
- DC 61, 62, 63 Valea 
Cioarului – 5.000 mii lei  
- DC 31, 43, 45 Copalnic 
Mănăştur – 2.722 mii lei  
- DC 32 Cerneşti- 4497 mii lei 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 

 Se propune respingerea, 
întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
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- DC 46 Coaş -741 mii lei 
- DC 76 Remetea-Cioaru -
1.904 mii lei 
- DC 59 Boiu Mare – 653 mii 
lei 
- DC 91A Sălsig – 150 mii lei 
- Drum industrial Fabrica de 

componente   Dumbrăviţa-
3000 mii lei 

 
Surse de finanţare: 
Alocare din suma prevazuta 

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

industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Amendamentul nu a fost discutat, 
deoarece s-a hotărât să fie transmis 
comisiilor reunite de buget 
 

în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

157. Anexa 6, Sume defalcate din taxa 
pe valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
art.4 , lit. C, din Legea Bugetului 
pe anul 2009 
(HG 577/1997) 
 
 

Poziţia 26, jud. Maramureş 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul 
Maramureş cu  suma de 16.635 mii 
lei, pentru finantarea finalizarii 
proiectelor de alimentare cu apa si 
reabilitare a a retelelor de 
alimentare cu apa in localitatile 
Petrova, Ardusat, Selsig, remetea 
Cioarului, Cernesti, Boiu Mare, 
Rona de Jos.  

 
Sursa de finantare: Alocare din suma 
prevazuta 
 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 

In prezent este demarata procedura 
de refacere a studiului de 
fezabilitate. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi  sunt necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare de care vor beneficia  
locuitorii acesteia 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Amendamentul nu a fost discutat, 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
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Vasile Berci, deputat PNL  
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 
 

deoarece s-a hotărât să fie transmis 
comisiilor reunite de buget. 

158. Anexa 6 
SUME defalcate din tax ape 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale pe 
anul 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se suplimentează suma alocată 
judeţului Ialomiţa de la 6.840 lei la 
9.000 lei. 
 
Sursă de finanţare: 
Suma se alocă din sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată. 
 
Iniţiator: Marian Neacşu - Deputat 
PSD 
 
 
 
 
 
 

Motivaţie: Este necesară 
reabilitarea urgentă a drumurilor 
din judeţul Ialomiţa, care este 
defavorizat în comparaţie cu judeţe 
de dimensiuni similare. 
 
 Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
 
Amendamentul nu a fost discutat, 
deoarece s-a hotărât să fie transmis 
comisiilor reunite de buget 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

159. Anexa nr. 6 
Sume defalcate din TVA pentru 
drumurile judeţene si comunale 
pentru anul 2010 
…………………. 
Judeţul Bacău 17.079 mii lei 
 
 

Sume defalcate din TVA pentru 
drumurile judeţene si comunale 
pentru anul 2010 
…………………. 
Judeţul Bacău  103.744 mii lei 
 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 
Senator:Elena Mitrea-PSD 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru  dezvoltarea infrastructurii 
rutiere prin realizarea unor 
obiective pentru care au fost deja 
intocmite proiecte tehnice de 
executie, respectiv: 

1.Reabilitare DJ 117, Moineşti-
Zemeţ-Bolătău, km.37+850-
55+400 – buget 9.431.422,35 euro 
cu TVA; 

2.Reabilitare şi modernizare DJ 
119, Dumbrava-Gura Văii, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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km.33+400-44+758;-buget 
7.537.794,39 euro cu TVA ; 

3.Reabilitare şi modernizare DJ 
206 B, Răcăciuni-Dumbrava, 
km.0+000-12+116, buget 
6.655.315,03 euro cu TVA ; 

4.Reabilitare şi modernizare DJ 
119 G, Bâlca-Coţofăneşti, 
km.0+000-3+463- buget 
959.235,20 euro cu TVA ; 

TOTAL JUDET BACAU = 
24.583.767 EURO, inclusiv TVA 

= 103.744 mii lei 
a. Motivaţii tehnice: starea 
degradată a carosabilului generează 
costuri de transport ridicate, 
poluare şi consum mărit de 
combustibil ; 
b. Motivaţii sociale: scoaterea din 
izolare a populaţiei deservite de 
drumurile judeţene ; 
c. Motivaţii economice: dezvoltarea 
economică a zonelor propuse şi 
corelarea cu obiectivele proiectelor. 
 
Obiectivele proiectelor vizează: 
- reabilitarea şi modernizarea 
drumurilor din cadrul reţelei de 
drumuri judeţene ale judeţului 
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Bacău, ca premisă şi condiţie a 
revigorării socio – economice a 
zonelor cu o dezvoltare structurală 
deficitară; 
- descongestionarea căilor 
principale rutiere; 
- facilitarea mobilităţii populaţiei, a 
bunurilor şi a serviciilor (inclusiv a 
serviciilor de intervenţii speciale: 
pompieri, salvare, poliţie), în 
condiţiile în care starea actuală 
precară a drumurilor a determinat, 
în ultimii ani, izolarea populaţiei şi 
ocolirea zonelor propuse de catre 
investitori, în ciuda potenţialului 
socio – economic a respectivelor 
zone); 
- reducerea poluării, a riscurilor şi 
costurilor de transport de mărfuri şi 
călători (cu implicaţii pozitive 
asupra creşterii eficienţei şi 
competitivităţii întreprinderilor / 
firmelor), creându-se premisele 
necesare pentru diversificarea 
activităţilor productive existente, 
dar şi pentru iniţierea şi dezvoltarea 
unor noi tipuri de activităţi 
generatoare de venituri economice 
şi sociale; 
- îmbunătăţirea accesului la căile 
principale de transport, pe pieţele 
locale şi regionale, extinderea 
schimburilor comerciale şi implicit 
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a investiţiilor productive. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Amendamentul nu a fost discutat, 
deoarece s-a hotărât să fie transmis 
comisiilor reunite de buget 

160. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei de 
18.919 mii lei alocata judeţului Alba  
cu suma 3565 mii lei, respectiv 
22479 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetră la dispoziţia Guvernului 
 
Autori : Deputat Radu Eugeniu 
Coclici şi grupul parlamentar 
PSD+PC  

Modernizarea drumuri comunale, 
DC Stremt – Geomal, comuna 
Stremt, DC 115 Buninginea- 
Ghedulesti- Ciuruleasa, judeţul 
Alba. Suma necesară: 3565 mii lei. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar; 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
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acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

161. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 55 mii 
lei pentru realizarea de poduri si 
podete in comuna Calarasi, judetul 
Botosani. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetră la dispoziţia Guvernului 
 
Autori : Deputat Independent 
Rebenciuc Neculai 

Se solicita admiterea 
amendamentului, deoarece in 
comuna nu exista in acest moment 
poduri, podete si rigole de scurgere. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar; 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

162. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea bugetului 
judeţului Dolj la nr. crt 17, cu suma 
de 7935  mii lei pentru: 

1. Asfaltarea a 10 km  drumuri 

 
 
 
 
Starea precara a drumurilor 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei prezidentiale au 
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comunale, comuna Amăraştii de Jos 
judeţul Dolj cu 1000 mii lei; 

2. Asfaltarea a 4 km, DC 35 si DC 
35A, comuna Amăraştii de Sus, 
judeţul Dolj, cu  600 mii lei; 

3. Reabilitarea a 20 km drumuri 
comunale, comuna Celaru, judeţul 
Dolj,cu  1000 mii lei; 

4. Asfaltarea a 7 km, DC 47 si DC 36 
comuna Dioşti, judeţul Dolj, cu 800 
mii lei; 

5. Asfaltarea a  6 km drumuri 
comunale, comuna Gherceşti, judeţul 
Dolj, cu  700 mii lei; 

6. Asfaltarea a 4.7 km drumuri 
comunale comuna Mărşani, judeţul 
Dolj, cu 800 mii lei; 

7. Asfaltare a 9 km drumuri 
comunale, DC 90 si DC 1A  comuna 
Robăneşti, judeţul Dolj, cu  1000 mii 
lei; 

8. Reabilitarea a 9 km drumuri 
comunale DC 44A si DC 45 comuna 
Teslui, judeţul Dolj, cu 600 mii lei; 

9.Reabilitarea a 26.8 km drumuri 
comunale, DC 30 Castranova - 
Zănoaga , DC 151 Castranova - 

ingreuneaza deplasarea pietonilor si 
face imposibila deplasarea  
automobilelor, aspecte care pun in 
pericol siguranta circulatiei pe 
drumurile publice. 
 

fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu; 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
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Mârşani si DC 150 Castranova - 
Rojişte ,comuna Castranova, judeţul 
Dolj, cu 635 mii lei; 
10. Asfaltare a 7 km drum comunal, 
Malu Mare–Preajba, comuna Malu 
Mare, judeţul Dolj, cu  800 mii lei. 
 
Sursa de finanţare:  Anexa nr.3/01- 
Administraţia prezidenţiala, capitolul 
5001, Cheltuieli buget de stat, 
cheltuieli de personal 
 
Autori : senator Mircea Geoană, 
deputat Ion Călin PSD 

163. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea bugetului 
judeţului Dolj la nr. crt 17, cu suma 
de 3600 mii lei pentru: 
 
1.Asfaltarea a 5 km  din DJ 604 A 
Celaru-Mârşani,  judeţul Dolj,  cu 
1500 mii lei 
 
2.Asfaltarea a 7 km  din DJ Gheceşti 
Ungureni,  judeţul Dolj cu  2100 mii 
lei 
 
 
  Sursa de finanţare: Anexa nr.3/01- 
Administraţia prezidenţială, capitolul 
5001, Cheltuieli buget de stat, 
cheltuieli de personal 
 
Autori : senator Mircea Geoană, 

Aceste drumuri sunt intr-o stare 
avansata de degradare, îngreunand 
mult circulaţia automobilelor, aspect 
care pune în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
Fondurile alocate nefiind suficiente 
pentru reabilitarea cailor de acces 
necesare comunitătilor de circa  
13 000 de locuitori.  

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu; 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
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deputat Ion Călin PSD drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

164. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru  
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 

Poziţia 20, Judeţul Gorj 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 25.027,68 mii lei, de la 15.963 
mii lei la 40.990,68 mii lei, pentru 
judeţul Gorj, pentru următoarele 
obiective: 
 
 
1. Reabilitare şi modernizare drum 
comunal DC 52, com. Baia de Fier, 
cu suma de 2.636  mii lei 
 
2. Asfaltarea a 3 km l străzi din satul 
Ceauru, comuna Băleşti cu suma de 
1.800 mii lei 
 
 
 
3. Modernizare asfaltare în comuna 
Bengeşti-Ciocadia cu suma de 2.000 
mii lei  
 
4. Modernizare asfaltare 3 km. 
„drumuri săteşti” comuna Bengeşti-
Ciocadia cu suma de 1.000 mii lei 
 
5. Pietruire drumuri săteşti 5 km 
comuna Bengeşti-Ciocadia cu suma 
de 300 mii lei 

Sumele sunt necesare pentru 
refacerea/construirea drumurilor 
comunale şi judeţene, având în 
vedere starea deosebit de proastă a 
acestora, în condiţiile în  care 
infrastructura  rutieră este deosebit 
de importantă pentru dezvoltarea 
spaţiului rural.   
 
 
 
 
Menţionăm că satul Ceauru din 
componenţa actuală a comunei 
Băleşti are o situaţie mai deosebită, 
fiind sat strămutat cu o densitate de 
2300 locuitori/km.p faţă de media 
pe ţară de 95 locuitori/km.p 
Menţionăm că lucrarea a început în 
2009 prin O.G nr.577, dar abia 
20% din lucrare a fost finalizată 
 
Precizăm că aceasta este o lucrare 
nouă care trebuie să debuteze în 
2010 
 
Precizăm că această lucrare nouă 
este planificată pentru anul 2010 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii de la care se 
propune finanţarea. Prin 
proiectul de buget au fost 
prevăzute fonduri la nivelul 
corespunzător pentru a asigura 
funcţionarea în condiţii normale 
a ministerului menţionat. 
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6. Modernizarea DS „Drumul cu 
plopi”, comuna Aninoasa cu suma de 
370 mii lei 
 
7. Modernizări drumuri comunale şi 
stradale în comuna Drăguţeşti, 
judeţul Gorj cu suma de 5.279,9 mii 
lei 
 
8. Reabilitare drumuri locale, DC 
95=9,440 km, Comuna Teleşti, 
judeţul Gorj prin HG 577/1997, 
Proiect nr.5/2009 cu suma de 1000 
lei 
 
9. Modernizare DC 44 Vierşani 
Frasinu Andreeşti, comuna Vladimir, 
Judeţul Gorj cu suma de 2.019 mii 
lei 
 
10. Modernizare DC 44 A Vladimir- 
 Valea Deşului, comuna Vladimir cu 
992 mii lei 
 
11. Modernizare drum Mărăşti, 
comuna Vladimir cu suma de 688 
mii lei 
 
12. Modernizare DS Larga, comuna 
Vladimir cu 688 mii lei 
 
13. Modernizare DS Lunca, comuna 
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Vladimir cu 450 mii lei  
 
14. Modernizare DC Ruginoasa 
Frasinu, comuna Vladimir cu 1.600 
mii lei 
 
15. Modernizare DS Leurdeasa, 
comuna Vladimir cu suma de 600 
mii lei 
 
16. Modernizarea drumului Motru 
Sec II şi a drumului Padeş-Suşara, 
comuna Padeş, cu suma de 3.500 mii 
lei 
 
17. Asfaltarea a 2,1 km drum 
comunal, comuna Alimpeşti, cu 
suma de 1.600 mii lei.  
 
18. Asfaltare DC 149 (HG 577) în 
comuna Schela, cu suma de 700 mii 
lei 
 
19. Asfaltare drumuri săteşti sat 
Gornăcel, comuna Schela, cu suma 
de 550 mii lei 
 
20. Modernizarea drumurilor 
comunale şi stradale din comuna 
Stejari cu suma de 150 mii lei 
 
21. Modernizare prin asfaltare 
drumuri comunale şi săteşti, comuna 
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Tînţăreni, judeţul Gorj cu suma de 
1000 mii lei. 
 
22. Construire drum centura DN 67- 
Gara Motru - DJ 671B cu suma de 
12.067,78 mii lei 
  
Surse de finanţare : Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 
 
Autor : Deputat PSD de Gorj Victor-
Viorel Ponta 

165. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplientarea bugetului 
Comunei Coloneşti, cu suma de  
1400 mii lei pentru plata lucrarilor: 
execuţie Punte Pietonală peste Pârâul 
Vediţa sat Bărasti, comuna 
Coloneşti, judeţul Olt”  
 
Sursa de finanţare: 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale 
 
Initiator: Deputat PD-L Stan Nicolae

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru plata 
lucrării la investiţia: „Execuţie 
Punte Pietonală peste Pîrîul Vediţa, 
sat Brădeşti, Comuna Coloneşti, 
judeţul Olt”, având în vedere că 
lucrarea este executată integral şi 
neachitată iar constructorul a 
acţionat în justiţie Primăria 
Coloneşti şi a obţinut sentinţa 
721/2009 a Tribunalului Olt.  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

166. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentare bugetului 
Comunei Turburea, Judeţul Gorj, din  
sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată, pentru drumurile judeţene 
şi comunale, pentru anul 2010, cu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru demararea 
lucrărilor de modernizare a DS 60, 
ce face legătura între satul Poiana 
de Sus şi Staţia CFR Gara Gilort, în 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
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suma de 300 mii lei  pentru 
modernizare DS 60, ce face legătura 
între satul Poiana de Sus şi Staţia 
CFR Gara Gilort, în lungime de 630 
metri. 
 
Sursa de finanţare: Sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi 
comunale pentru anul 2010 
 
Iniţiator: Deputat PD-L  
Cosmin Mihai POPESCU 

lungime de 630 m, deoarece 
segmentul respectiv de drum se află 
într-un stadiu avansat de degradare. 
 
 
 
 

a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

167. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentare bugetului 
Comunei Negomir, Judeţul Gorj, din 
sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată, pentru drumurile judeţene 
şi comunale, pentru anul 2010, cu 
suma de 300 mii lei  pentru 
modernizarea drumului sătesc, DS 
40, în lungime de 0,7 Km, din 
Comuna Negomir, Judeţul Gorj. 
 
Sursa de finanţare: Sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată, 
pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pentru anul 2010 
 
Iniţiatori: Deputat PD-L Severus 
Constatin Militaru si Senator PD-L 
Ion Ruşeţ 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
modernizare acestui tronson de 
drum sătesc, având în vedere 
stadiul avansat de degradare. 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

168. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  

Modernizare drumuri, străzi, cămin 
cultural în comuna Fărăgău, judeţul 

Îmbunătăţrea nivelului de trai al 
locuitorilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
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drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Mureş. 
Suma necesară este de 12.639.632 
lei.  
  
Sursa de Finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat Gliga Vasile 
Ghiorghe, PSD 

de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

169. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentare bugetului 
Comunei Murighiol, Sat Plopul, 
Judeţul Tulcea, din  sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată, pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pentru anul 2010, cu suma de 44 mii 
lei pentru modernizare DS 254, în 
suprafaţă de 0,2358 ha. 
 
Sursa de finanţare: Sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi 
comunale pentru anul 2010 
 
 
Iniţiator: Deputat PD-L  Mihai Stroe 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru demararea 
lucrărilor de modernizare a DS 254, 
deoarece segmentul respectiv de 
drum se află într-un stadiu avansat 
de degradare. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

170. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentare bugetului 
Comunei Murighiol, Sat Plopul, 
Judeţul Tulcea, din  sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată, pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pentru anul 2010, cu suma de 17 mii 
lei pentru modernizare DS 363, în 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru demararea 
lucrărilor de modernizare a DS 363, 
deoarece segmentul respectiv de 
drum se află într-un stadiu avansat 
de degradare. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
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suprafaţă de 0,092 ha. 
 
Sursa de finanţare: Sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi 
comunale pentru anul 2010 
 
Iniţiator: Deputat PD-L  Mihai Stroe 

 furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

171. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentare bugetului 
Comunei Murighiol, Sat Plopul, 
Judeţul Tulcea, din  sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată, pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pentru anul 2010, cu suma de 9 mii 
lei pentru modernizare DS 616, în 
suprafaţă de 0,0398 ha. 
 
Sursa de finanţare: Sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi 
comunale pentru anul 2010 
 
Iniţiator: Deputat PD-L   Mihai 
Stroe 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru demararea 
lucrărilor de modernizare a DS 616, 
deoarece segmentul respectiv de 
drum se află într-un stadiu avansat 
de degradare. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

172. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentare bugetului 
Comunei Murighiol, Sat Plopul, 
Judeţul Tulcea, din  sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată, pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pentru anul 2010, cu suma de 18 mii 
lei pentru modernizare DS 753, în 
suprafaţă de 0,0997 ha. 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru demararea 
lucrărilor de modernizare a DS 753, 
deoarece segmentul respectiv de 
drum se află într-un stadiu avansat 
de degradare. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
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Sursa de finanţare: Sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi 
comunale pentru anul 2010 
Iniţiator: Deputat PD-L  Mihai Stroe 

de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

173. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentare bugetului 
Comunei Murighiol, Sat Plopul, 
Judeţul Tulcea, din  sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată, pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pentru anul 2010, cu suma de 18 mii 
lei pentru modernizare DS 90, în 
suprafaţă de 0,1 ha. 
 
Sursa de finanţare: Sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi 
comunale pentru anul 2010 
 
Iniţiator: Deputat PD-L  Mihai Stroe 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru demararea 
lucrărilor de modernizare a DS 90, 
deoarece segmentul respectiv de 
drum se află într-un stadiu avansat 
de degradare. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

174. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentare bugetului 
Comunei Murighiol, Sat Plopul, 
Judeţul Tulcea, din  sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată, pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pentru anul 2010, cu suma de 15 mii 
lei pentru modernizare DS 23, în 
suprafaţă de 0,08 ha. 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru demararea 
lucrărilor de modernizare a DS 23, 
deoarece segmentul respectiv de 
drum se află într-un stadiu avansat 
de degradare. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
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Sursa de finanţare: Sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2010 
 
Iniţiator: Deputat PD-L  Mihai Stroe 

- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

175. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentare bugetului 
Comunei Murighiol, Sat Plopul, 
Judeţul Tulcea, din  sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată, pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pentru anul 2010, cu suma de 15 mii 
lei pentru modernizare DS 389, în 
suprafaţă de 0,08 ha. 
 
Sursa de finanţare: Sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi 
comunale pentru anul 2010 
 
Iniţiator: Deputat PD-L  Mihai Stroe 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru demararea 
lucrărilor de modernizare a DS 389, 
deoarece segmentul respectiv de 
drum se află într-un stadiu avansat 
de degradare. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

176. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentare bugetului 
Comunei Murighiol, Sat Plopul, 
Judeţul Tulcea, din  sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată, pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pentru anul 2010, cu suma de 15 mii 
lei pentru modernizare DS 333, în 
suprafaţă de 0,08 ha. 
 
Sursa de finanţare: Sume defalcate 

Se solicită admiterea 
mendamentului pentru demararea 
lucrărilor de modernizare a DS 333, 
deoarece segmentul respectiv de 
drum se află într-un stadiu avansat 
de degradare. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
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din taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2010 
 
Iniţiator: Deputat PD-L  Mihai Stroe 

administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

177. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentare bugetului 
Comunei Murighiol, Sat Plopul, 
Judeţul Tulcea, din  sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată, pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pentru anul 2010, cu suma de 76 mii 
lei pentru modernizare DS 713, în 
suprafaţă de 0,42 ha. 
 
Sursa de finanţare: Sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi 
comunale pentru anul 2010 
 
Iniţiator: Deputat PD-L  Mihai Stroe 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru demararea 
lucrărilor de modernizare a DS 713, 
deoarece segmentul respectiv de 
drum se află într-un stadiu avansat 
de degradare. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

178. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentare bugetului 
Comunei Murighiol, Sat Plopul, 
Judeţul Tulcea, din  sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată, pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pentru anul 2010, cu suma de 26 mii 
lei pentru modernizare DS 712, în 
suprafaţă de 0,14 ha. 
 
Sursa de finanţare: Sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru demararea 
lucrărilor de modernizare a DS 712, 
deoarece segmentul respectiv de 
drum se află într-un stadiu avansat 
de degradare. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
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pentru drumurile judeţene şi 
comunale pentru anul 2010 
 
Iniţiator: Deputat PD-L  Mihai Stroe 

în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

179. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentare bugetului 
Comunei Murighiol, Sat Plopul, 
Judeţul Tulcea, din  sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată, pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pentru anul 2010, cu suma de 11 mii 
lei pentru modernizare DS 66, în 
suprafaţă de 0,06 ha. 
 
Sursa de finanţare: Sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi 
comunale pentru anul 2010 
 
Iniţiator: Deputat PD-L  Mihai Stroe 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru demararea 
lucrărilor de modernizare a DS 66, 
deoarece segmentul respectiv de 
drum se află într-un stadiu avansat 
de degradare. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

180. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentare bugetului 
Comunei Murighiol, Sat Plopul, 
Judeţul Tulcea, din  sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată, pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pentru anul 2010, cu suma de 36 mii 
lei pentru modernizare DS 807, în 
suprafaţă de 0,2 ha. 
 
Sursa de finanţare: Sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru demararea 
lucrărilor de modernizare a DS 807, 
deoarece segmentul respectiv de 
drum se află într-un stadiu avansat 
de degradare. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
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comunale pentru anul 2010 
 
Iniţiator: Deputat PD-L  Mihai Stroe 

drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

181. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei de 
15.375 mii lei alocata judeţului 
Vaslui la nr.crt 39 pana la suma de 
40.000 mii lei  
 
Sursa de finanţare: din taxa pe 
valoare adăugată pentru finanţarea 
acestor cheltuieli 
 
Autori: deputat PSD+PC CRISTEA 
VICTOR , senator PSD+PC 
SILISTRU DOINA, + GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC 

Solicitarea sumei majorate până la 
40.000 mii lei se justifică prin 
faptul că drumurile judeţene şi 
comunale din Vaslui sunt într-o 
stare avansată de degradare, 
fondurile alocate nefiind suficiente 
decât pentru reparaţii, astfel încât 
acestea să rămână practicabile. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

182. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea bugetului 
la art.4, lit.c, cu suma de  50.000 mii 
lei  pentru judeţul Vrancea. 
 
 Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 
Autori : Deputat Cristian Sorin 
Dumitrescu, Senator Miron Tudor 
Mitrea, Deputat Angel Tîlvăr 
Deputat Nicolae Ciprian Nica + Grup 

Alocarea acestei sume este 
necesara pentru finalizarea 
investitiilor incepute inca din anii 
2005 – 2006 - 2007, urmare a 
calamitatilor naturale ce au lovit 
judetul Vrancea incepand cu anul 
2005. De asemenea sumele sunt 
necesare si pentru asigurarea 
cofinantarii si cheltuielilor 
neeligibile pentru proiectele de 
investitii in infrastructura finantate 
din Fonduri structurale.  
Exemplificam cateva din proiectele 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Parlamentar  PSD - PC 
 

aprobate si/sau aflate in derulare cu 
impact major asupra intregului 
judet: 
- modernizare DJ 205 D Valea Sarii 
– Naruja – Paltin – Nereju   L = 33 
km 
- modernizare DJ 205E Vidra – 
Vizantea – Cimpuri L = 22 km 
- modernizare DJ 204 E Marasesti 
– Haret – Panciu L = 19 km 
- modernizare DJ 205R Cotesti – 
Poiana Cristei L = 7 km  
 

183. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 
4.000 lei reprezentând asfaltare 
Drum Judeţean 174A Topliţa – Bihor 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori : Deputat Dusa Mircea şi 
grupul parlamentar PSD+PC  
 

Continuare investiţie  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 
138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare; 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
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consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

184. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Modernizare DC 65 Dumbrăveni – 
Corocăieşti – Vereşti (13 km)  
com. Dumbraveni, jud. Suceava-
10.000 mii lei 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
Senatori PSD+PC 
Gavril Mirza, Stan Ion, Bejinariu 
Eugen, Deputat 
Nechifor Cătălin Ioan 
 

Modernizare drum Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

185. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Modernizare DC 43 B Comăneşti – 
Cajvana – Arbore (12 km)  
Oraşul Cajvana, jud. Suceava-10.000 
mii lei 
 Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
Senatori PSD+PC 
Gavril Mirza, Stan Ion, Bejinariu 
Eugen, Deputat 
Nechifor Cătălin Ioan 
 

Modernizare drum Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

186. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Modernizare DC 4 Liteni – Siliştea 
(7 km) 
Oraşul Liteni, jud. Suceava 
5.000 mii lei 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
Senatori PSD+PC 
Gavril Mirza, Stan Ion, Bejinariu 

Modernizare drum Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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Eugen, Deputat 
Nechifor Cătălin Ioan 
 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

187. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Modernizare DC Soloneţ – centru (7 
km) 
Com Todireşti, jud. Suceava -5.000 
mii lei 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
Senatori PSD+PC 
Gavril Mirza, Stan Ion, Bejinariu 
Eugen, Deputat 
Nechifor Cătălin Ioan 
 

Modernizare drum Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

188. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Modernizare DC Cajvana – Codru (6 
km) 
Oraşul Cajvana, jud. Suceava-3.000 
mii lei 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
Senatori PSD+PC 
Gavril Mirza, Stan Ion, Bejinariu 
Eugen, Deputat 
Nechifor Cătălin Ioan 
 

Modernizare drum Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

189. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Modernizare DC Burla – Iaslovăţ (7 
km) 
Com. Burla, jud. Suceava -4.000 mii 
lei 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
Senatori PSD+PC 
Gavril Mirza, Stan Ion, Bejinariu 

Modernizare drum Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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Eugen, Deputat 
Nechifor Cătălin Ioan 
 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

190. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Modernizare DC Stulpicani – 
Slătioara (7 km) 
Com. Stulpicani, jud. Suceava- 5.000 
mii lei 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
Senatori PSD+PC 
Gavril Mirza, Stan Ion, Bejinariu 
Eugen, Deputat 
Nechifor Cătălin Ioan 
 

Modernizare drum Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

191. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Modernizare DC Poiana Stampei –
Dornişoara (15 km) 
Com Poiana Ştampei, jud. Suceava -
10.000 mii lei 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
Senatori PSD+PC 
Gavril Mirza, Stan Ion, Bejinariu 
Eugen, Deputat 
Nechifor Cătălin Ioan 
 

Modernizare drum Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

192. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Modernizare DC 87A Breaza – 
Breaza de Sus (3 km) 
Com. Breaza, jud. Suceava – 1.500 
mii lei 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
Senatori PSD+PC 
Gavril Mirza, Stan Ion, Bejinariu 

Modernizare drum Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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Eugen, Deputat 
Nechifor Cătălin Ioan 
 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

193. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Modernizare DC Poiana Negrii – 
Schit, (7 km) 
com. Dorna Candrenilor, jud. 
Suceava -5.000 mii lei 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
Senatori PSD+PC 
Gavril Mirza, Stan Ion, Bejinariu 
Eugen, Deputat 
Nechifor Cătălin Ioan 
 

Modernizare drum Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

194. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Construcţie pod peste râul Bistriţa   
Com. Dorna Arini, jud. Suceava -
15.000 mii lei 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
Senatori PSD+PC 
Gavril Mirza, Stan Ion, Bejinariu 
Eugen, Deputat 
Nechifor Cătălin Ioan 
 

Modernizare drum Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

195. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Finalizare pod peste râul Siret  
Com. Zamostea, jud. Suceava- 5.000 
mii lei 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
Senatori PSD+PC 
Gavril Mirza, Stan Ion, Bejinariu 
Eugen, Deputat 

Modernizare drum Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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Nechifor Cătălin Ioan 
 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

196. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Modernizare DC 28 Valea Moldovei 
– Slatina (5 km) 
Com. Valea Moldovei, jud. Suceava 
– 3.000 mii lei 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
Senatori PSD+PC 
Gavril Mirza, Stan Ion, Bejinariu 
Eugen, Deputat 
Nechifor Cătălin Ioan 
 

Modernizare drum Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

197. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Modernizare DC 8 Drăguşeni – 
Broşteni (8 km) 
Com. Drăguşeni, jud. Suceava- 5.000 
mii lei 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
Senatori PSD+PC 
Gavril Mirza, Stan Ion, Bejinariu 
Eugen, Deputat 
Nechifor Cătălin Ioan 
 

Modernizare drum Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

198. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Modernizare DC 1 Vultureşti – 
Mereşti – Udeşti (8 km) 
Com. Vultureşti, jud. Suceava5.000 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
Senatori PSD+PC 

Modernizare drum Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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Gavril Mirza, Stan Ion, Bejinariu 
Eugen, Deputat 
Nechifor Cătălin Ioan 
 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

199. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Modernizare DC 9 Preuteşti – 
Lecuşeşti (4 km) 
Com. Preuteşti, jud. Suceava- 2.500 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
Senatori PSD+PC 
Gavril Mirza, Stan Ion, Bejinariu 
Eugen, Deputat 
Nechifor Cătălin Ioan 
 

Modernizare drum Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

200. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Modernizare DC Hârtop – Centru (2 
km) 
Com. Hârtop, jud. Suceava-1.000 mii 
lei  
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
Senatori PSD+PC 
Gavril Mirza, Stan Ion, Bejinariu 
Eugen, Deputat 
Nechifor Cătălin Ioan 
 

Modernizare drum Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

201. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Modernizare DC Fântânele – Cotu 
Dobii(3 km) 
Com Fântânele, jud. Suceava- 2.000 
mii lei 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Modernizare drum Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Senatori PSD+PC 
Gavril Mirza, Stan Ion, Bejinariu 
Eugen, Deputat 
Nechifor Cătălin Ioan 
 

bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

202. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Modernizare DC Mănăstioara – 
Securiceni (4 km) 
comuna Udeşti, jud. Suceava -2.000 
mii lei 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
Senatori PSD+PC 
Gavril Mirza, Stan Ion, Bejinariu 
Eugen, Deputat 
Nechifor Cătălin Ioan 
 

Modernizare drum Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

203. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Modernizare DC 67 Udeşti – Racova 
(4 km) 
comuna Udeşti, jud. Suceava-2.000 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
Senatori PSD+PC 
Gavril Mirza, Stan Ion, Bejinariu 
Eugen, Deputat 
Nechifor Cătălin Ioan 
 

Modernizare drum Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

204. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Modernizare DC Buneşti – Unceşti 
(3 km) 
Com Buneşti, jud. Suceava-1.500 mii 
lei 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

Modernizare drum Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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al Guvernului 
Senatori PSD+PC 
Gavril Mirza, Stan Ion, Bejinariu 
Eugen, Deputat 
Nechifor Cătălin Ioan 
 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

205. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Modernizare DC 40 Grăniceşti – 
Gura Solcii (5 km) 
Com. Grăniceşti, jud. Suceava-2.500 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
Senatori PSD+PC 
Gavril Mirza, Stan Ion, Bejinariu 
Eugen, Deputat 
Nechifor Cătălin Ioan 
 

Modernizare drum Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

206. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Modernizare DC 48 C Ulma – 
Costileva (8 km) 
Com Ulma, jud. Suceava-5.000 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
Senatori PSD+PC 
Gavril Mirza, Stan Ion, Bejinariu 
Eugen, Deputat 
Nechifor Cătălin Ioan 
 

Modernizare drum Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

207. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 

Modernizare DC 86 A Izvoarele 
Sucevei – Bobeica (6 km) 
Com Izvoarele Sucevei, jud. 

Modernizare drum Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
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pe anul 2010 Suceava-2.500 mii lei 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
Senatori PSD+PC 
Gavril Mirza, Stan Ion, Bejinariu 
Eugen, Deputat 
Nechifor Cătălin Ioan 
 

avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

208. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Alocarea sumei de 205.000,00 lei, 
pentru modernizare drum comunal 
54 A, CASTAU-CUCUIS, Comuna 
Beriu, Jud. Hunedoara. 
Sursa de finan�are : 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
Amendament propus de: 
�alomit Vasile Cosmin Nicula 
�alomi PDS+PC din SENAT 

 

Exista Studiu de Fezabilitate si s-au 
obtinut toate avizele necesare 
pentru acest proiect. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

209. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Alocarea sumei de 2.375.000,00 lei, 
pentru modernizare drum comunal 
54 C, POIENI, Comuna Beriu, Jud. 
Hunedoara. 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
Amendament propus de : 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Exista Studiu de Fezabilitate si s-au 
obtinut toate avizele necesare 
pentru acest proiect. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

210. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 

Alocarea sumei de 2.000.000,00 lei, 
pentru modernizare drum comunal 
DC57E, BOSOROD-TIRSA, 

Stabilizarea locuitorilor in satele de 
munte si atragerea investitorilor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
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pe anul 2010 Comuna Bosorod, Jud. Hunedoara. 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
Amendament propus de: 
�alomit Vasile Cosmin Nicula 
�alomi PDS+PC din SENAT 

 

 
 
 

avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

211. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Alocarea sumei de 2.700.000,00 lei, 
pentru modernizare drum comunal 
DC 109, DEALU MIC-DJ 687 D, 
Comuna Toplita, Jud. Hunedoara. 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
Amendament propus de: 
�alomit Vasile Cosmin Nicula 
�alomi PDS+PC din SENAT 

 

Datorită deteriorării şi lipsei de 
investiţii, drumul comunal necesita 
lucrări urgente de reparatii şi 
modernizare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

212. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Alocarea sumei de 5.700.000,00 lei, 
pentru modernizare drum comunal 
DC 103 A, TOPLITA-VALARI, 
Comuna Toplita, Jud. Hunedoara. 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
Amendament propus de: 
�alomit Vasile Cosmin Nicula 
�alomi PDS+PC din SENAT 

 

Datorită deteriorării şi lipsei de 
investiţii, drumul comunal necesita 
lucrări urgente de reparatii şi 
modernizare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

213. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 

Propunere: 
Anexa nr. 6 
Nr. crt. 39, Judeţul Vaslui 

Solicitarea sumei majorate până la 
40.000 mii lei se justifică prin 
faptul că drumurile judeţene şi 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
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pe anul 2010 Suma 40.000 mii lei 
Sursa de finanţare – din taxa pe 
valoare adăugată pentru finanţarea 
acestor cheltuieli 
Autori: 
deputat PSD+PC CRISTEA 
VICTOR  
senator PSD+PC SILISTRU DOINA 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD – 
PC 
 

comunale din Vaslui sunt într-o 
stare avansată de degradare, 
fondurile alocate nefiind suficiente 
decât pentru reparaţii, astfel încât 
acestea să rămână practicabile. 
 

valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

214. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Neamţ, 
pentru finalizarea obiectivului 
„modernizare drum comunal DC 
82A Doljeşti”, cu suma de 6200 Ron 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Public 
Iniţiator:Senator Ioan CHELARU-
PSD+PC 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
deplasare 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Public au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
 

215. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Neamţ, 
pentru finalizarea obiectivului 
„modernizare drum comunal DC 60 
Buruienest-Bara”, comuna Doljeşti, 
cu suma de 2.800 Ron 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Public 
Iniţiator:Senator Ioan CHELARU-
PSD+PC 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Public au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
 

216. Anexa nr.6 – SUME defalcate din Se suplimentează cu 50.000 mii lei Alocarea acestei sume este Se propune respingerea 
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taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

suma pentru judeţul Vrancea. 
Sursă de finanţare: 
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01. 

AUTORI: 
Deputat Cristian Sorin Dumitrescu 
,Senator Miron Tudor Mitrea, 
Deputat Angel Tîlvăr Deputat 
Nicolae Ciprian Nica + GRUP 
PARLAMENTAR PSD – PC 
 

necesara pentru finalizarea 
investitiilor incepute inca din anii 
2005 – 2006 – 2007, urmare a 
calamitatilor naturale ce au lovit 
judetul Vrancea incepand cu anul 
2005. De asemenea sumele sunt 
necesare si pentru asigurarea 
cofinantarii si cheltuielilor 
neeligibile pentru proiectele de 
investitii in infrastructura finantate 
din Fonduri structurale.  
Exemplificam cateva din proiectele 
aprobate si/sau aflate in derulare cu 
impact major asupra intregului 
judet: 
- modernizare DJ 205 D Valea Sarii 
– Naruja – Paltin – Nereju   L = 33 
km 
- modernizare DJ 205E Vidra – 
Vizantea – Cimpuri L = 22 km 
- modernizare DJ 204 E Marasesti 
– Haret – Panciu L = 19 km 
- modernizare DJ 205R Cotesti – 
Poiana Cristei L = 7 km  
 

amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

217. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea cu 3.000 
mii lei a sumei prevăzute pentru 
judeţul Vrancea în Anexa 6- sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru  drumurile judetene 
si comunale, pe anul 2010 
Sursă de finanţare: 

Suplimentarea este necesară pentru 
lucrările de înlăturare a efectelor 
inundatiilor din anii 2005,2006 si 
2007 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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Fondul de Rezervă la Guvernului 

AUTORI: 
Deputat Cristian Sorin Dumitrescu 
,Senator Miron Tudor Mitrea, 
Deputat Angel Tîlvăr Deputat 
Nicolae Ciprian Nica + GRUP 
PARLAMENTAR PSD – PC 
 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

218. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se solicită suplimentarea faţă de 
prevederile proiecului legii bugetului 
de stat pe 2010 cu suma de 5.100 mii 
lei.  
Sursă de finanţare: 
Fondul de Rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

AUTORI: 
Senator PSD Ion Toma  
Senator PSD Dan Coman Şova 
Deputat PSD Valeriu Steriu Deputat 
PSD Doru Claudian Frunzulica 
 Deputat PSD Florin Iordache 
 

Sumele defalcate din TVA alocate 
pentru drumuri judeţene şi 
comunale la nivelul judeţului Olt 
conform anexei nr.6 la proiectul 
legii bugetului de stat pe 2010 sunt 
insuficiente pentru întreţinerea 
corespunzătoare şi modernizarea 
acestora. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

219. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Suplimentarea sumei prevăzute la 
poziţia 28, judeţul Mureş cu suma de 
4.000 mii lei.  
Sursă de finanţare: 
Fondul de rezervă  bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

AUTORI: 

Suplimentarea sumei este necesară 
avand în vedere lucrările planificate 
a se realiza în anul 2010.  
La sfârşitul anului 2009 Consiliul 
judeţean Mureş a returnat suma de 
4.000 mii lei, datorită întârzierilor 
în finalizarea licitaţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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Senator PSD+PC  Dr.Corneliu Grosu 
 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

220. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul «asfaltare drumuri 
DJ 102C şi DC 149”  în Oraşul 
Urlaţi, cu suma de 2.000.000 lei.  
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic  
 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administratiei Prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
 

221. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « finalizare 
asfaltare drumuri judeţene şi 
comunaleDJ 139 şi DC 157  în 
comuna Berceni , cu suma de 
1.000.000 lei.  
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic  
 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administratiei Prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
 

222. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « asfaltare drumuri 
judeţene şi comunale DJ 101F în 
comuna Dumbrava , cu suma de 
600.000 lei.  

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic  
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administratiei Prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

 cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
 

223. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « asfaltare drumuri 
judeţene şi comunale DJ 102C şi DJ 
102R în comuna Gornet Cricov , cu 
suma de 550.000 lei.  
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic  
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administratiei Prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
 

224. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « asfaltare drumuri 
judeţene şi comunale DJ 100N şi DJ 
102G în comuna Gornet Cricov , cu 
suma de 2.000.000 lei.  
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic  
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administratiei Prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
 

225. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru judeţul Călăraşi : Amenajare 
parc Com. Dichiseni, cu suma de 

Lipsa spaţiilor verzi influenţează 
atât aspectul peisagistic, cât mai 
ales sănătatea oamenilor din acest 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
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pe anul 2010 500.000 RON 
 
Sursa finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor 
 
Initiator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 

oraş, ştiut fiind faptul că parcurile 
sunt adevărate oaze de sănătate. De 
asemenea , pe langă îmbunătăţirea  
calităţii mediului, parcurile mai au 
şi rol de  reducere a  zgomotului 
prin estomparea poluării fonice , 
o importantă sursă de stres pentru 
locuitorii comunei, care în prezent, 
nu beneficiază de un astfel de parc. 
 
 

deoarece fondurile alocate 
Ministerului Transporturilor şi  
Infrastructurii au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
 

226. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru judeţul Călăraşi : Amenajare 
parc sat Cuza Vodă, Com. Cuza 
Vodă, cu suma de 200.000 RON 
 
Sursa finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor 
 
Iniţiator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 

Lipsa spaţiilor verzi influenţează 
atât aspectul peisagistic, cât mai 
ales sănătatea oamenilor din acest 
oraş, ştiut fiind faptul că parcurile 
sunt adevărate oaze de sănătate. De 
asemenea , pe langă îmbunătăţirea  
calităţii mediului, parcurile mai au 
şi rol de  reducere a  zgomotului 
prin estomparea poluării fonice , 
o importantă sursă de stres pentru 
locuitorii comunei, care în prezent, 
nu beneficiază de un astfel de parc. 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Transporturilor şi  
Infrastructurii au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
 

227. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 

pentru judeţul Călăraşi : Înfiinţare 

parc verde în comuna Vâlcelele, cu 

suma de  214.235 RON 

Sursa finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor 
 

Înfiinţare unui parc verde în 
comuna Vâlcelele va asigura un 
spa�iu de recreere, atât pentru 
localnici, cât si pentru oaspeţi. De 
asemenea amenajarea parcului si a 
spaţiilor verzi din interiorul 
acestuia vor asigura revitalizarea 
satului şi dezvoltarea potenţialului 
turistic şi social. 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Transporturilor şi  
Infrastructurii au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
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Iniţiator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 

  

228. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 

pentru judeţul Călăraşi : Înfiinţare 

parc nou în Com. Unirea in valoare 

de 200.000 RON 

Sursa finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor 
 
Iniţiator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 
 

Lipsa spaţiilor verzi influenţează 
atât aspectul peisagistic, cât mai 
ales sănătatea oamenilor din acest 
oraş, ştiut fiind faptul că parcurile 
sunt adevărate oaze de sănătate. De 
asemenea , pe langă îmbunătăţirea  
calităţii mediului, parcurile mai au 
şi rol de  reducere a  zgomotului 
prin estomparea poluării fonice , 
o importantă sursă de stres pentru 
locuitorii comunei, care în prezent, 
nu beneficiază de un astfel de parc. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Transporturilor şi  
Infrastructurii au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
 

229. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi 
pentru modernizare de drumuri 
locale, reabilitare si renovarea 
căminului cultural, pentru 
conservarea specificului local şi 
infiintarea centru de zi pentru copii 
în comuna Cuza Vodă, cu suma de 
1.753.870 RON 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Public 
Ini�iator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 

Starea precară actuală a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Public au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
 

230. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “Asfaltare drum 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic. 

 

 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
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Carja”, orasul Murgeni, cu suma de 

3.000.000lei 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

Ministerului Transporturilor şi  
Infrastructurii au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
 

231. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune alocarea  sumei de 7.000 
mii lei pentru modernizare strazilor 
din  ora�ul Pătârlagele, judeţul 
Buzău 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului
Autori: senator PNL Cristinel Marian 
Bîgiu, deputat PNL George Adrian 
Scutaru şi deputat PNL Titi Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
 

232. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Poziţia 34, judeţul  SIBIU 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Sibiu, cu 
suma de 9.510 mii lei pentru 
continuarea obiectivelor:  
Drum judetean 105D – DN1-Cârţa-
Nou Român-Chirpăr-Agnita suma de 
2.400 mii lei;  
Drum judetean 106 Sibiu-Cornăţel-
Nocrich-Alţâna-Ighişu Vechi – 
Bârghiş-Agnita suma de 4.200 mii 
lei;  

Susţinerea bugetelor pentru 
continuarea lucrărilor de asfaltare a 
drumurilor judeţene sau aplicarea 
de tratamente bituminoase pentru 
proiectele aprobate prin POR, în 
vederea dezvoltării zonelor turistice 
şi cele cu potenţial de dezvoltare 
economică, precum şi refacerea 
drumurilor afectate de inundaţiile 
din 2009 şi nedecontate la nivel 
guvernamental 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei Prezidenţiale 
Senatului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica lor în 
domeniu. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 138 -

Drum judetean 106B – DN1-Ocna 
Sibiului-Loamneş-Şoroştin-Ţapu-
DN14B suma de 2.700 mii lei 
cofinantate din fonduri structurale;  
Drum judetean 106 S Daia –Vurpar – 
120 mii lei;  
Drum judetean 104 G Nou-Rosia- 
Cornatel – Nucet- Sacadate – 90 mii 
lei 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Administraţiei Prezidenţiale 
şi Bugetul Senatului 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

 
 
 

233. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Poziţia 40, judeţul �alomi 
Se propune suplimentarea sumei de 
13.953 mii lei cu  800 mii lei pentru: 

2. consolidare DJ 658 pe raza 
�alomit Muereasca, la 
km.12+0,5 şi km.9+800; 

Sursa de finanţare: diminuarea cu 
aceeaşi sumă a Bugetulului 
Administraţiei Prezidenţiale 
Iniţiator: Emilian FRÂNCU, 
�alomit PNL 

Cele două porţiuni din DJ 658 de 
pe raza �alomit Muereasca au fost 
grav afectate de alunecări de teren, 
făcând imposibilă circulaţia în zona 
respectivă; /  

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administratiei Prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
 

234. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Poziţia 40, judeţul Vâlcea 
 
Se propune suplimentarea sumei de 
13.953 mii lei cu  200 mii lei pentru: 
 

2. asfaltare 1 km. drum Titeşti – 
Racoviţa; 

Sursa de finanţare: diminuarea cu 

Din drumul Titeşti-Racoviţa a mai 
rămas de asfaltat porţiunea care 
face legătura dintre Primăria 
Racoviţa şi şoseaua naţională;  

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administratiei Prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
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aceeaşi sumă a Bugetulului 
Administraţiei Prezidenţiale 
Iniţiator: Emilian FRÂNCU, 
Senator PNL 

 

235. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Poziţia 40, judeţul Vâlcea 
 
Se propune suplimentarea sumei de 
13.953 mii lei cu  700 mii lei pentru: 
 

2. construirea unui drum între 
localităţile Nicolae Bălcescu 
şi Dănicei; 

Sursa de finanţare: diminuarea cu 
aceeaşi sumă a Bugetulului 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Iniţiator: Emilian FRÂNCU, 
Senator PNL 

Locuitorii din satul Schei-Deal, 
comuna Dănicei, sunt nevoiţi să 
parcurgă o variantă ocolitoare de 
câţiva kilometri pentru a ajunge în 
Râmnicu Vâlcea deoarece nu există 
un drum de legătură între comunele 
Nicolae Bălcescu şi Dănicei care să 
scurteze variant folosită în prezent;/ 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administratiei Prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
 

236. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Poziţia 40, judeţul Vâlcea 
 
Se propune suplimentarea sumei de 
13.953 mii lei cu  800 mii lei pentru: 

2. comuna Runcu, judeţul 
Vâlcea, pentru asfaltare DJ 
703 F Runcu Cepari; 

Sursa de finanţare: diminuarea cu 
aceeaşi sumă a Bugetulului 
Administraţiei Prezidenţiale 
Iniţiator: Emilian FRÂNCU, 
Senator PNL 

Este o legătură importantă între 
judeţul Vâlcea şi judeţul Argeş, 
acest drum scurtând mult 
deplasările locuitorilor; 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administratiei Prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
 

237. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 

Poziţia 40, judeţul �alomi 
 
Se propune suplimentarea sumei de 

Consiliul Judeţean �alomi un 
dispune de fonduri suficiente 
pentru a putea efectua lucrări de 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
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pe anul 2010 13.953 mii lei cu  400 mii lei pentru: 
2. comuna Galicea, judeţul 

�alomi, pentru asfaltare DJ 
678 D pe o porţiune de 1km; 

Sursa de finanţare: diminuarea cu 
aceeaşi sumă a Bugetulului 
Administraţiei Prezidenţiale 
Iniţiator: Emilian FRÂNCU, 
�alomit PNL 

reabilitare a drumului; 
 

deoarece fondurile alocate 
Administratiei Prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
 

238. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Poziţia 40, judeţul Vâlcea 
 
Se propune suplimentarea sumei de 
13.953 mii lei cu  600 mii lei pentru: 

2. comuna Olanu, judeţul 
Vâlcea, pentru asfaltare DJ 
648 (Ioneşti-Vitomireşti) pe o 
porţiune de 1km; 

Sursa de finanţare: diminuarea cu 
aceeaşi sumă a Bugetulului 
Administraţiei Prezidenţiale 
Iniţiator: Emilian FRÂNCU, 
Senator PNL 

Consiliul Judeţean �alomi un 
dispune de fonduri suficiente 
pentru a putea efectua lucrări de 
reabilitare a drumului; 
 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administratiei Prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
 

239. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Poziţia 40, judeţul Vâlcea 
 
Se propune suplimentarea sumei de 
13.953 mii lei cu  400 mii lei pentru: 

2. comuna Dăeşti, judeţul 
Vâlcea, pentru asfaltare DJ 
703, 1km; 

Sursa de finanţare: diminuarea cu 
aceeaşi sumă a Bugetulului 
Administraţiei Prezidenţiale 
Iniţiator: Emilian FRÂNCU, 

Consiliul Judeţean �alomi un 
dispune de fonduri suficiente 
pentru a putea efectua lucrări de 
reabilitare a drumului; 
 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administratiei Prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
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Senator PNL 
240. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 

taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Poziţia 40, judeţul Vâlcea 
 
Se propune suplimentarea sumei de 
13.953 mii lei cu  400 mii lei pentru: 

2. comuna Perişani, judeţul 
Vâlcea, pentru asfaltare DJ 
703 M Perişani-Cornet, 1km; 

Sursa de finanţare: diminuarea cu 
aceeaşi sumă a Bugetulului 
Administraţiei Prezidenţiale 
Iniţiator: Emilian FRÂNCU, 
Senator PNL 

Consiliul Judeţean Vâlcea nu 
dispune de fonduri suficiente 
pentru a putea efectua lucrări de 
reabilitare a drumului; face legătura 
cu DN 7D; 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administratiei Prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
 

241. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Propunere: 
modernizarea DC 54 Pildeşti – 
Săbăoani, judeţul Neamţ 
Anexa nr. 6 
Nr. crt. 29, Judeţul Neamţ 
Suma 13.880 mii lei 
Sursa de finanţare – din taxa pe 
valoare adăugată pentru finanţarea 
acestor cheltuieli 
Autori: 
senator PSD+PC IOAN CHELARU 
 

Solicitarea majorării sumei cu 
1.750 mii lei se justifică pentru 
modernizarea DC 54 Pildeşti – 
Săbăoani, judeţul Neamţ, fiind unul 
din drumurile aflate  într-o stare 
avansată de degradare. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

242. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Neamţ, 
pentru obiectivul «Modernizare drum 
comunal DC 84 de la km 0 – 4,5 km 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic  
 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
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sat Chilii, comuna Valea Ursului», 
cu suma de 4.140.000 lei.  
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
Iniţiator 
Senator PSD + PC Ioan Chelaru 

Administratiei Prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
 

243. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Neamţ, 
pentru obiectivul «Modernizare drum 
comunal DC 77 de la km 0 – 3,5 km 
sat Giurgeni, comuna Valea 
Ursului», cu suma de 3.500.000 lei.  
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
Iniţiator 
Senator PSD + PC Ioan Chelaru 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic  
 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administratiei Prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
 

244. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Neamţ, 
pentru obiectivul «Modernizare drum 
comunal DC 180 Văleni – Tupilaţi, 
comuna Văleni», cu suma de 
3.334.289,67 lei.  
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
Iniţiator 
Senator PSD + PC Ioan Chelaru 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic  
 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administratiei Prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
 

245. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Neamţ, 
pentru obiectivul «Modernizare drum 
comunal DC 181 Moreni – Munteni, 
comuna Văleni», cu suma de 
1.978.172,75 lei.  
Sursa de finanţare: Bugetul 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic  
 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administratiei Prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
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Administraţiei Prezidenţiale 
Iniţiator 
Senator PSD + PC Ioan Chelaru 

politica sa în domeniu. 
 

246. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

+ 17 805       
Valoarea noua = 29 024  
Din care pentru: 
- DJ 109A – Pietruire 2 km – 750 
- DJ 110C  - Asfaltare 4,5 km  - 900 
- DJ 109 – Asfaltare 8,0 km – 1500 
- DJ 110D – Asfaltare 6,0 km – 1100 
- DJ 109E – Asfaltare 20,0 km – 
2500 
- DC 47A – Pietruire Văleni-
Cristol� - 1,85 km – 320 
- DC 35 – Reabilitare Rus-Fîntânele 
– 4,2 km – 530 
- DC 50 – Reabilitare Hida-Miluani- 
7,0  km – 450 
- DC 67 – Asfaltare Fildu de Jos-
Fildu de Mijloc – 5,0 km – 220 
- Pod – Valea Petrind –sat Tăma�a, 
com.Cuzăplac – 600 
- Asfaltare străzi loc.Moigrad-
Porolissum – 2,15 km – 815 
 

2. Sursa: Anexa 5/43 
Autori:                                                   
Deputat: NOSA IULIU  - PSD+PC 
 
                                                             
Senator: POP GHEORGHE – + 
GRUP PARLAMENTAR PSD+PC 
 

 
2. Lipsa finan�are reabilitări 

drumuri jude�ene contracte 
din 2009 cu PIF anul 2010 

 

Se propune respingerea, întrucât 
sumele de la Anexa nr.5 au 
destinaţia potrivit prevederilor 
de la art.5 alin.4 din textul 
proiectului de lege. 
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247. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 

taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judetului Timis, de la 20.163 
mii lei, la suma de  25.000 mii lei 
                                                             
Initiatori:  

Deputat PD-L Ec. Gheorghe 
CIOBANU 

Deputat PD-L Valeriu TABARA 
Deputat PD-L Alin POPOVICIU 

Senator DAVID GHEORGHE 

Judetul Timis are reteaua cea mai 
lunga de drumuri judetene si 
comunale din tara, iar starea 
tehnica a drumurilor este cea mai 
precara 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

248. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Suplimentarea sumei defalcate din 
taxa pe valoarea adăugata pentru 
drumurile judeţene şi comunale pe 
anul 2010, cu 5.500 mii lei, de la 
11.431 mii lei la 16.931 mii lei. 
Iniţiator: Deputat PSD Ioan Cindrea 

Suplimentarea solicitată este 
necesară pentru asigurarea unui 
program minim de lucrări pentru 
întreţinere şi reparaţii de drumuri şi 
poduri judeţene şi comunale, în 
vederea asigurării siguranţei 
circulaţiei în judeţul Sibiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

249. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Galaţi cu 31.500 
mii lei, adică de la 10.546 mii lei la 
42.046 mii lei. 
Sursa de finanţare: Bugetul alocat 
Secretariatului General al Guvernului
Autori :   deputaţi şi senatori 
PSD+PC :  Viorel Ştefan,                     
Dan Nica                                              
Saghian Gheorghe                                 
Florin Pâslaru                                        
Lucreţia Roşca                                      

Din totalul de 792,42 km de 
drumuri judeţene, 75 km necesită 
reparaţii capitale 
 
 

sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
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Bogdan Ciucă 
 

250. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

 
Poziţia 34. SIBIU-Suma de 16.931 
mii lei. 

Sursa de finanţare 
   Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 5001.50.01 
 
      Autor 
      Deputat Silvestru Mircea Lup 
                     Grup PSD+PC 

 
Motivaţia amendamentului 

  Asigurarea unui program minim 
de lucrări de intreţinere si reparaţii 
de drumuri judeţene şi comunale, in 
vederea asigurării siguranţei 
circulaţiei, necesită o suplimentare 
faţă 
 de suma prevazută in proiect cu 
5.500 mii lei. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

251. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat judeţului Buzău – poziţia 10 – 
cu suma de 4000, respectiv, de la 
19796 mii lei la suma de 23796 mii 
lei pentru: 
1. Reabilitarea drumului comunal 
173 Gura Teghii – Varlaam, 38 km – 
3000 mii lei; 
2. Reabilitarea drumului comunal 66 
Varlaam – Vadu Oii, 4 km –400 mii 
lei; 
3. Reabilitarea drumului comunal 75 
Valea Păltinişului, 3 km – 300 mii 
lei; 
4. Reabilitarea drumului comunal 76 
Gura Teghii –Ionaşti, 3 km – 300 mii 
lei; 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului 

Sumele sunt necesare pentru lucrări 
de balastări drumuri comunale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Autor: Dl. Adrian Mocanu – dep. 
PSD 
 

252. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Suplimentarea poziţiei 39 din anexa 
nr.6 cu suma de 7.000 mii lei astfel : 
Vaslui -22.375 mii lei  
Sursa de finanţare: Propunem în 
acest scop diminuarea bugetului 
Adinistraţiei Prezidenţiale la 
capitolul bugetar 51.01 cu suma de 
7.000 mii lei. Realizându-se şi în 
acest caz o reducere a cheltuielilor la 
nivelul celor din 2009. 
Iniţiator : Deputat PSD+PC Adrian 
Solomon 

Reţeaua de drumuri judeţene şi 
comunale din judeţul Vaslui 
necesită intervenţii rapide pentru 
reabilitare şi modernizare. 
Resursele locale limitate duc la 
nevoia suplimentării sumelor 
prevăzute în proiectul de lege a 
bugetului de stat cu 7.000 mii lei 
pentru aducerea acestor sume la 
nivelul celor din anul 2009. 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administratiei Prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
 

253. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Anexa nr. 6 Sume defalcate din taxa 
din taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2010 
 
8.Braşov …................29.123 
Total din care: 

- reabilitarea DJ 103A km 
14,400 – 39,000 Tărlungeni – 
10.000; 

- reabilitarea DJ 131 C km 
17,000 km – 29,050 Racoş-
Rupea – 10,000 

Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
Autori: 
Farkas Anna Lili,                                  
Lakatos Péter,  

Sumele suplimentare sunt motivate 
de starea deplorabilă a drumurilor 
judeţene şi comunale, majoritatea 
neavând fundaţie corespunzătoare 
pentru a face faţă noilor condiţii de 
trafic, iar un factor în decizia 
investitorilor de a rămâne în zonă 
este tocmai calitatea drumurilor.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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Erdei D. István,  -deputaţi  UDMR 
254. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 

taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

ANEXA NR.6 – Suplimentarea 
poziţiei nr.23 din Anexa nr.6 cu 
suma de 5000 mii lei astfel:  
Ialomiţa – 1184o mii lei 
Sursa de finantare: 
Propun diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale şi a STS 
cu suma totală de 5000 mii lei pentru 
susţinerea financiară a 
amendamentului. 
 
AUTORI: DEPUTAT DAN 
MIRCEA POPESCU + GRUP 
PARLAMENTAR PSD – PC 
 
 

Reţeaua de drumuri judeţene, 
comunale din judeţul Ialomiţa 
(îndeosebi oraşele AMARA şi 
CĂZĂNEŞTI) necesită intervenţii 
rapide şi consistente pentru 
reabilitare şi modernizare. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administratiei Prezidentiale şi 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale  au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politicile lor în 
domeniu. 
 

255. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul Reparatii drumuri 
comunale, comuna Floresti,  cu suma 
de 400 mii lei. 
Sursa de finanţare: 
Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului  
Autori: Deputat PNL Graţiela 
Gavrilescu 
 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii comunei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

256. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Reparatii drumuri 
comunale”, comuna irna,  cu suma de 
500 mii lei. 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii comunei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm că o mai bună 
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Sursa de finanţare:   
Îmbunătăţirea sistemului de colectare 
a taxelor şi impozitelor la bugetul de 
stat  
Autor: Deputat PNL Graţiela 
Gavrilescu 
 

 colectare a  taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificată încât să 
poată constitui sursă de 
finanţare. 
 

257. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Modernizare DC 
115 B”, comuna Măgureni,  cu suma 
de 4200 mii lei. 
Sursa de finanţare:   
Îmbunătăţirea sistemului de colectare 
a taxelor şi impozitelor la bugetul de 
stat  
Autor: Deputat PNL Graţiela 
Gavrilescu 
 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii comunei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm că o mai bună 
colectare a  taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificată încât să 
poată constitui 

258. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş cu 500 mii lei pentru 
reabilitare drumuri comunale în 
localitatea BORSA 
Surse de finanţare :Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 
 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

259. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş cu 500 mii lei pentru 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
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pe anul 2010 reabilitare drumuri comunale în 
localitatea SEINI 
Surse de finanţare : Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului  
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 
 
 

pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 

avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

260. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş cu 400 mii lei pentru 
reabilitare drumuri comunale în 
localitatea BOIU MARE 
Surse de finanţare : Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului  
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

261. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş cu 1.000 mii lei pentru 
reabilitare drumuri comunale în 
localitatea CERNESTI 
Surse de finanţare : Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului  
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

262. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş cu 300 mii lei pentru 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
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pe anul 2010 reabilitare drumuri comunale în 
localitatea COAS 
Surse de finanţare : 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului  
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 
 

pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
  

avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

263. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş cu 1.000 mii lei pentru 
reabilitare drumuri comunale în 
localitatea COPALNIC-
MANASTUR 
Surse de finanţare : 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului  
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

264. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş 
cu 226 mii lei pentru reabilitare 
drumuri comunale în localitatea 
MIRESU MARE 
Surse de finanţare : 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului  
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

265. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
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drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Maramureş 
cu 400 mii lei pentru reabilitare 
drumuri comunale în localitatea 
ONCESTI 
Surse de finanţare : 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului  
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 
 

automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
  

de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

266. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş 
cu 600 mii lei pentru reabilitare 
drumuri comunale în localitatea 
REMETEA CHIOARULUI 
Surse de finanţare : 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului  
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

267. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş cu 500 mii lei pentru 
reabilitare drumuri comunale în 
localitatea REPEDEA 
Surse de finanţare :Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului  
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

268. Anexa nr.6 – SUME defalcate din Se propune suplimentarea sumei Starea precară a drumurilor Se propune respingerea 
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taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş 
cu 400 mii lei pentru reabilitare 
drumuri comunale în localitatea 
SALSIG 
Surse de finanţare : 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului  
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
  

amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

269. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş 
cu 500 mii lei pentru reabilitare 
drumuri comunale în localitatea 
STRAMTURA 
Surse de finanţare :Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului  
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

270. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul 
Maramureş cu  suma de  1.200 mii 
lei 

     DC 70 Buteasa –  oras Somcuta 
Mare  

Surse de finanţare:Alocare din 
suma prevazuta  
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL  
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 
 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestuia.  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
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drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

271. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş 
cu 400 mii lei pentru reabilitare 
drumuri comunale în localitatea 
SISESTI 
Surse de finanţare :Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului  
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

272. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş 
cu 400 mii lei pentru reabilitare 
drumuri comunale în localitatea  
VIMA MICA 
Surse de finanţare : 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului  
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

273. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Sume defalcate din TVA pentru 
drumurile judeţene si comunale 
pentru anul 2010 
…………………. 
Judeţul Bacău  103.744 mii lei 
 
Judeţul Bacău  84.004 mii lei 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru  dezvoltarea infrastructurii 
rutiere prin realizarea unor 
obiective pentru care au fost deja 
intocmite proiecte tehnice de 
executie, respectiv: 

1.Reabilitare DJ 117, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
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Autori: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc –PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu –PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD 
Senator:Elena Mitrea 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD – 
PC 

Moineşti-Zemeţ-Bolătău, 
km.37+850-55+400 – buget 
9.431.422,35 euro cu TVA; 

2.Reabilitare şi modernizare 
DJ 119, Dumbrava-Gura Văii, 
km.33+400-44+758;-buget 
7.537.794,39 euro cu TVA ; 

3.Reabilitare şi modernizare 
DJ 206 B, Răcăciuni-Dumbrava, 
km.0+000-12+116, buget 
6.655.315,03 euro cu TVA ; 

4.Reabilitare şi modernizare 
DJ 119 G, Bâlca-Coţofăneşti, 
km.0+000-3+463- buget 
959.235,20 euro cu TVA ; 

TOTAL JUDET BACAU = 
24.583.767 EURO, inclusiv TVA 

= 103.744 mii lei 

a. Motivaţii tehnice: starea 
degradată a carosabilului generează 
costuri de transport ridicate, 
poluare şi consum mărit de 
combustibil ; 
b. Motivaţii sociale: scoaterea din 
izolare a populaţiei deservite de 
drumurile judeţene ; 
c. Motivaţii economice: dezvoltarea 
economică a zonelor propuse şi 

nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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corelarea cu obiectivele proiectelor. 
 
Obiectivele proiectelor vizează: 

 reabilitarea şi modernizarea 
drumurilor din cadrul 
reţelei de drumuri judeţene 
ale judeţului Bacău, ca 
premisă şi condiţie a 
revigorării socio – 
economice a zonelor cu o 
dezvoltare structurală 
deficitară; 

 descongestionarea căilor 
principale rutiere ; 

     facilitarea mobilităţii 
populaţiei, a bunurilor şi a 
serviciilor (inclusiv a 
serviciilor de intervenţii 
speciale : pompieri, 
salvare, poliţie), în 
condiţiile în care starea 
actuală precară a 
drumurilor a determinat, în 
ultimii ani, izolarea 
populaţiei şi ocolirea 
zonelor propuse de catre 
investitori, în ciuda 
potenţialului socio – 
economic a respectivelor 
zone) ; 

    reducerea poluării, a 
riscurilor şi costurilor de 
transport de mărfuri şi 
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călători (cu implicaţii 
pozitive asupra creşterii 
eficienţei şi competitivităţii 
întreprinderilor / firmelor), 
creându-se premisele 
necesare pentru 
diversificarea activităţilor 
productive existente, dar şi 
pentru iniţierea şi 
dezvoltarea unor noi tipuri 
de activităţi generatoare de 
venituri economice şi 
sociale ; 

     îmbunătăţirea accesului la 
căile principale de 
transport, pe pieţele locale 
şi regionale, extinderea 
schimburilor comerciale şi 
implicit a investiţiilor 
productive. 

 
 

274. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj la anexa 6 cu suma de 400 
mii lei pentru repararea drumurilor 
vicinale pe o distanta de 5 km in 
satul Varvor din comuna Varvoru de 
Jos, judetul Dolj. 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01. 
 
AUTORI:  

 
Motivare:  
Pentru dezoltarea infrastructurii 
localitatii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Mircea  Geoana- Senator PSD de 
Dolj  
Lia Olguta Vasilescu- Senator PSD 
de Dolj 
Iulian Claudiu Manda- Deputat PSD 
de Dolj 
Petre Petrescu- Deputat PSD de Dolj 
Ion Calin- Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea- Deputat PSD 
de Dolj 
Florentin Gust- Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

275. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj la anexa 6 cu suma de 200 
mii lei pentru repararea drumurilor 
vicinale pe o distanta de 2 km in 
satul Ciutura din comuna Varvoru de 
Jos, judetul Dolj. 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01 
AUTORI:  
Mircea  Geoana- Senator PSD de 
Dolj  
Lia Olguta Vasilescu- Senator PSD 
de Dolj 
Iulian Claudiu Manda- Deputat PSD 
de Dolj 
Petre Petrescu- Deputat PSD de Dolj 
Ion Calin- Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea- Deputat PSD 
de Dolj 

 
Motivare: 
Pentru dezoltarea infrastructurii 
localitatii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Florentin Gust- Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

276. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj la anexa 6 cu suma de 500 
mii lei pentru pietruirea DC 99 
Varvor- Bujor DN56 pe o distanta de 
4 km din comuna Varvoru de Jos, 
judetul Dolj. 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01. 
AUTORI:  
Mircea  Geoana- Senator PSD de 
Dolj  
Lia Olguta Vasilescu- Senator PSD 
de Dolj 
Iulian Claudiu Manda- Deputat PSD 
de Dolj 
Petre Petrescu- Deputat PSD de Dolj 
Ion Calin- Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea- Deputat PSD 
de Dolj 
Florentin Gust- Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

 
Motivare:  
Pentru dezoltarea infrastructurii 
localitatii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

277. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj la anexa 6 cu suma de 300 
mii lei pentru pietruirea DC132 
Ciutura- Padurea Maracine pe o 
suprafata de 2,5 km din comuna 
Varvoru de Jos, judetul Dolj. 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 

 
Motivare:  
Pentru dezoltarea infrastructurii 
localitatii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
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Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01. 
 
AUTORI:  
Mircea  Geoana- Senator PSD de 
Dolj  
Lia Olguta Vasilescu- Senator PSD 
de Dolj 
Iulian Claudiu Manda- Deputat PSD 
de Dolj 
Petre Petrescu- Deputat PSD de Dolj 
Ion Calin- Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea- Deputat PSD 
de Dolj 
Florentin Gust- Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

278. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj la anexa 6 cu suma de 1000 
mii lei pentru pietruire drumuri 
comunale in comuna Cetate, judetul 
Dolj. 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01 
AUTORI:  
Mircea  Geoana- Senator PSD de 
Dolj  
Lia Olguta Vasilescu- Senator PSD 
de Dolj 
Iulian Claudiu Manda- Deputat PSD 
de Dolj 
Petre Petrescu- Deputat PSD de Dolj 

 
Motivare:  
Pentru dezoltarea infrastructurii 
localitatii. 
. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Ion Calin- Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea- Deputat PSD 
de Dolj 
Florentin Gust- Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

279. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj la anexa 6 cu suma de 150 
mii lei pentru reabilitare drum 
comunal Orodel- Calugarei 
(pietruire) pe o distanta de 5 km in  
comuna Orodel, judetul Dolj. 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01. 
AUTORI:  
Mircea  Geoana- Senator PSD de 
Dolj  
Lia Olguta Vasilescu- Senator PSD 
de Dolj 
Iulian Claudiu Manda- Deputat PSD 
de Dolj 
Petre Petrescu- Deputat PSD de Dolj 
Ion Calin- Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea- Deputat PSD 
de Dolj 
Florentin Gust- Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

 
Motivare:  
Pentru dezoltarea infrastructurii 
localitatii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

280. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile județene 
și comunale 
 

Pentru reabilitarea precum și 
reparațiile curente ale drumurilor 
județene. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-  sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
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15.Covasna…......9,500 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Márton Árpád, Erdei-
Dolóczki István, Lakatos Petru, 
Edler András György, Olosz Gergely   
– deputaţi UDMR 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor 

281. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se suplimentează cu 50.000 mii lei 
suma pentru judeţul Vrancea. 
Sursă de finanţare: 
Taxa pe valoarea adaugata 

AUTORI: 
Deputat Cristian Sorin Dumitrescu 
,Senator Miron Tudor Mitrea, 
Deputat Angel Tîlvăr Deputat 
Nicolae Ciprian Nica + GRUP 

Alocarea acestei sume este 
necesara pentru finalizarea 
investitiilor incepute inca din anii 
2005 – 2006 – 2007, urmare a 
calamitatilor naturale ce au lovit 
judetul Vrancea incepand cu anul 
2005. De asemenea sumele sunt 
necesare si pentru asigurarea 
cofinantarii si cheltuielilor 
neeligibile pentru proiectele de 
investitii in infrastructura finantate 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
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PARLAMENTAR PSD – PC 

 

din Fonduri structurale.  
Exemplificam cateva din proiectele 
aprobate si/sau aflate in derulare cu 
impact major asupra intregului 
judet: 
- modernizare DJ 205 D Valea Sarii 
– Naruja – Paltin – Nereju   L = 33 
km 
- modernizare DJ 205E Vidra – 
Vizantea – Cimpuri L = 22 km 
- modernizare DJ 204 E Marasesti 
– Haret – Panciu L = 19 km 
- modernizare DJ 205R Cotesti – 
Poiana Cristei L = 7 km  
 

în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

282. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Reabilitarea si reparaţiile curente ale 
drumurilor din judetul Covasna. 
 

- 9.500 mii lei 
 

Autor: dl. Grama Horia – Deputat + 
GRUP PARLAMENTAR PSD+PC 

Pentru reabilitarea precum și 
reparațiile curente ale drumurilor 
județene. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

283. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Anexa nr. 6 Sume defalcate din taxa 
din taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2010  
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
13. Cluj…..............29.396 
 
Autori: Erdei-Dolóczki István , Pálfi 

Sumele suplimentare sunt motivate 
de starea deplorabilă a drumurilor 
judeţene şi comunale, majoritatea 
neavând fundaţie corespunzătoare 
pentru a face faţă noilor condiţii de 
trafic, iar un factor în decizia 
investitorilor de a rămâne în zonă 
este tocmai calitatea drumurilor.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Zoltán, Máté András, Kötő József, 
Lakatos Petru – deputaţi UDMR 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

284. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Anexa nr. 6 Sume defalcate din taxa 
din taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2010  
2. Arad….....25.631 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
Autori: Farago Petru, Erdei-Dolóczki 
István , Lakatos Petru – deputat 
UDMR 

Pentru reabilitarea şi pentru 
reparaţiile curente ale drumurilor 
judeţene 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-  sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2010 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar.  
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor 

285. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate judeţului Galaţi, nr. crt 18, cu 
suma de 49454 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: 

Propunerea se justifică pentru a 
�alomit cofinanţarea proiectelor cu 
finanţare nermabursabilă pentru 
reabilitarea şi intreţinerea 
drumurilor judeţene şi comunale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm că o mai bună 
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Colectarea eficientă   a taxelor şi 
impozitelor  la buget. 
 
Autor:  
deputat Ciucă Liviu Bogdan  
deputat Pâslaru Florin 
Grupul Parlamentar PSD+PC 
 

 
 
 
 
 
 
 

colectare a  taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificată încât să 
poată constitui sursă de 
finanţare. 
 

286. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

La punctul 23, Anexa 6  jud. 
�alomita, suma prevazuta este de 
6.840 mii lei se majoreaza la 12.000 
mii lei . 
 

Sursa: 
-din  alocarea unui procent mai mare 
din sumele defalcate pe taxa pe 
valoarea adaugata la bugetele 
locale,Art.4. 
 
GAINA MIHAITA, GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC   

Aceasta suma este necesara pentru 
finantarea cheltuielilor privind 
drumurile judetene si comunale. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

287. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

La punctul 40, Anexa 6 jud. Valcea, 
suma prevazuta  de13.953 mii lei se 
majoreaza la 60.000,0 mii lei  

Sursa: 
din  alocarea unui procent mai mare 
din valoarea adaugata la bugetele 
locale,Art.4. 

Senator   PSD Laurentiu 
Florian Coca                                          

Aceasta suma este necesara pentru 
finantarea cheltuielilor privind 
drumurile judetene si comunale. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
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Deputat   PSD Vasile Bleotu 

                          Constantin Mazilu    

                      Aurel Vladoiu 

   

- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

288. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2010 
Satu Mare…...........38.000 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
Autori: Erdei-Dolóczki István , 
Lakatos Petru – deputati UDMR 

Sumele suplimentare sunt motivate 
de starea deplorabilă a drumurilor 
judeţene şi comunale, majoritatea 
neavând fundaţie corespunzătoare 
pentru a face faţă noilor condiţii de 
trafic,  în vederea atragerii de 
investitori. E necesară refacerea 
fundaţiilor în vederea executării 
unor lucrări de asfaltare de bună 
calitate şi durabile.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

289. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Comuna Căşeiu- Drum judeţean Dj 
182/F Rugăşeşi-Gârbăul Dejului –
Mănăşturel 
Autori: Deputat Cornel Itu –PSD 

Lungime=9.8 km. Necesită lucrări 
urgente de reparaţii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

290. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Comuna Căşeiu- Drum comunal 
Sălătruc –Leurda 
Autori: Deputat Cornel Itu –PSD 

Necesită lucrări de reparaţii- 
100.000 lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
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căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

291. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Comuna Căşeiu- Drum comunal 
Rugăşeşti-Custura 
Autori: Deputat Cornel Itu –PSD 

Necesită lucrări de întreţinere- 
50.000 lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

292. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Comuna Chiueşti- Asfaltare uliţele 
Prunduri şi Popeni 
Autori: Deputat Cornel Itu –PSD 

Sumă necesară pentru terminarea 
lucrărilor – 1.800.000 lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

293. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Comuna Mintiu Gherlii – Reciclare 
şi asfaltare DC17 Mintiu –Pădureni 
Autori: Deputat Cornel Itu –PSD 

Drumul este într-o stare foarte 
proastă/Suma necesară 2.500.000 
lei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

294. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 

Comuna Mica- Covor asfaltic 5 Km 
Autori: Deputat Cornel Itu –PSD 

Suma necesară 2.000.000 lei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
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pe anul 2010 atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

295. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Municipiul Dej – Alocare sumei 
necesare pentru construirea Centurii 
de ocolire a municipiului Dej de 
aprox 5 KM 
Autori: Deputat Cornel Itu –PSD 

Suma necesară 23.000.000 euro 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

296. Anexa 6- SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
Poziţia 31, jud. Prahova 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul Reparatii drumuri 
comunale, comuna Floresti,  cu suma 
de 400 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat PNL Graţiela 
Gavrilescu 
 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii comunei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

297. Anexa 6- SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 Poziţia 31, jud. 
Prahova 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Reparatii drumuri 
comunale”, comuna irna,  cu suma de 
500 mii lei. 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii comunei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm că o mai bună 
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Sursa de finanţare:   
Îmbunătăţirea sistemului de colectare 
a taxelor şi impozitelor la bugetul de 
stat 
 
Autor: Deputat PNL Graţiela 
Gavrilescu 
 

 colectare a  taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificată încât să 
poată constitui sursă de 
finanţare. 
 

298. Anexa 6- SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
Poziţia 31, jud. Prahova 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Modernizare DC 
115 B”, comuna Măgureni,  cu suma 
de 4200 mii lei. 
Sursa de finanţare:   
Îmbunătăţirea sistemului de colectare 
a taxelor şi impozitelor la bugetul de 
stat 
 
Autor: Deputat PNL Graţiela 
Gavrilescu 
 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii comunei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizează concret sursa de 
acoperire a plusului de cheltuieli. 
Precizăm că o mai bună 
colectare a  taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificată încât să 
poată constitui sursă de 
finanţare. 
 

299. Anexa 6- SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
poziţia 26 jud.Maramureş 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş cu 500 mii lei pentru 
reabilitare drumuri comunale în 
localitatea BORSA 
 
Surse de finanţare:Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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300. Anexa 6- SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
poziţia 26 jud.Maramureş 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş cu 500 mii lei pentru 
reabilitare drumuri comunale în 
localitatea SEINI 
 
Surse de finanţare: Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

301. Anexa 6- SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
poziţia 26 jud.Maramureş 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş cu 400 mii lei pentru 
reabilitare drumuri comunale în 
localitatea BOIU MARE 
 
Surse de finanţare: Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

302. Anexa 6- SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
poziţia 26 jud.Maramureş 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş cu 1.000 mii lei pentru 
reabilitare drumuri comunale în 
localitatea CERNESTI 
 
Surse de finanţare: Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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303. Anexa 6- SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
poziţia 26 jud.Maramureş 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş cu 300 mii lei pentru 
reabilitare drumuri comunale în 
localitatea COAS 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

304. Anexa 6- SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
poziţia 26 jud.Maramureş 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş cu 1.000 mii lei pentru 
reabilitare drumuri comunale în 
localitatea COPALNIC-
MANASTUR 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

305. Anexa 6- SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
poziţia 26 jud.Maramureş 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş 
cu 226 mii lei pentru reabilitare 
drumuri comunale în localitatea 
MIRESU MARE 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispozitia 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Guvernului 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

306. Anexa 6- SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
poziţia 26 jud.Maramureş 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş 
cu 400 mii lei pentru reabilitare 
drumuri comunale în localitatea 
ONCESTI 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

307. Anexa 6- SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
poziţia 26 jud.Maramureş 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş 
cu 600 mii lei pentru reabilitare 
drumuri comunale în localitatea 
REMETEA CHIOARULUI  
 
Surse de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului  
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

308. Anexa 6- SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
poziţia 26 jud.Maramureş 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş cu 500 mii lei pentru 
reabilitare drumuri comunale în 
localitatea REPEDEA 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Surse de finanţare:Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

acestora.  
 

bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

309. Anexa 6- SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
poziţia 26 jud.Maramureş 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş 
cu 400 mii lei pentru reabilitare 
drumuri comunale în localitatea 
SALSIG 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

310. Anexa 6- SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
poziţia 26 jud.Maramureş 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş 
cu 500 mii lei pentru reabilitare 
drumuri comunale în localitatea 
STRAMTURA 
 
Surse de finanţare:Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

311. Anexa 6, Sume defalcate din taxa 
pe valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
art.4 , lit. C, din Legea Bugetului 
pe anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Maramureş 
cu  suma de  1.200 mii lei 
 DC 70 Buteasa –  oras Somcuta  
Mare  

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
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(HG 577/1997) 
Poziţia 26, jud. Maramureş 
 
 

 
Surse de finanţare:Alocare din suma 
prevazuta 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL  
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 
 

acestea, este necesară asfaltarea 
acestuia.  
 

a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

312. Anexa 6- SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
poziţia 26 jud.Maramureş 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş 
cu 400 mii lei pentru reabilitare 
drumuri comunale în localitatea 
SISESTI 
 
Surse de finanţare:Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

313. Anexa 6- SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
poziţia 26 jud.Maramureş 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş 
cu 400 mii lei pentru reabilitare 
drumuri comunale în localitatea  
VIMA MICA 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
314. Anexa nr. 6 SUME defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul : 
Reabilitare DN 1 B-dul Unirii, 
Municipiul Fagaras cu suma de 
14.000 mii lei 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale, pe anul 2010, 
poziţia 8 Braşov 
 
Iniţiatori, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Obiectivul de investitii mentionat 
traverseaza de la vest la est 
municipiul si are o lungime totala 
de 3,5 km. Se doreste, pe langa 
reabilitarea arterei principale a 
orasului, si realizarea a 3 sensuri 
giratorii in vederea fluidizarii 
circulatiei. 
Ultima reabilitare a arterei 
principale a Municipiului Fagaras a 
fost realizata in anul 2004. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

315. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
 

Se propune alocarea a  700 mii lei 
din suma alocată judeţului Cluj, 
poziţia 13 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea a 3 km 
de drumuri comunale din sat Vale, 
com. Aluniş, jud. Cluj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, Anexa nr. 6, poz. 13 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de degradare, 
reabilitarea acesteia este imperios 
necesară. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
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consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

316. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
 

Se propune alocarea a  3000 mii lei 
din suma alocată judeţului Cluj, 
poziţia 13 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumurilor comunale din comuna 
Apahida, jud. Cluj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, Anexa nr. 6, poz. 13 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de degradare, 
reabilitarea acesteia este imperios 
necesară. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

317. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
 

Se propune alocarea a  1000 mii lei 
din suma alocată judeţului Cluj, 
poziţia 13 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumurilor comunale din comuna. 
Beliş, jud. Cluj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, Anexa nr. 6, poz. 13 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
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consultarea primarilor. 
318. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
 

Se propune alocarea a  700 mii lei 
din suma alocată judeţului Cluj, 
poziţia 13 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumurilor comunale din comuna 
Borşa, jud. Cluj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, Anexa nr. 6, poz. 13 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

319. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
 

Se propune alocarea a  700 mii lei 
din suma alocată judeţului Cluj, 
poziţia 13 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumurilor comunale din comuna 
Căţcău, jud. Cluj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, Anexa nr. 6, poz. 13 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
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320. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
 

Se propune alocarea a  700 mii lei 
din suma alocată judeţului Cluj, 
poziţia 13 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumurilor comunale din comuna 
Frata, jud. Cluj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, Anexa nr. 6, poz. 13 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

321. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
 

Se propune alocarea a  700 mii lei 
din suma alocată judeţului Cluj, 
poziţia 13 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumurilor comunale din comuna 
Gârbău, jud. Cluj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, Anexa nr. 6, poz. 13 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

322. Anexa nr. 6, Sume defalcate din Se propune alocarea a  700 mii lei  Se propune respingerea, întrucât: 
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taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
 

din suma alocată judeţului Cluj, 
poziţia 13 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumurilor comunale din comuna 
Geaca, jud. Cluj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, Anexa nr. 6, poz. 13 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

323. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
 

Se propune alocarea a  700 mii lei 
din suma alocată judeţului Cluj, 
poziţia 13 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumurilor comunale din comuna 
Mărişel, jud. Cluj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, Anexa nr. 6, poz. 13 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

324. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 

Se propune alocarea a  700 mii lei 
din suma alocată judeţului Cluj, 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
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drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
 

poziţia 13 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumurilor comunale din comuna 
Mica, jud. Cluj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, Anexa nr. 6, poz. 13 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

325. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
 

Se propune alocarea a  1600 mii lei 
din suma alocată judeţului Cluj, 
poziţia 13 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumurilor comunale din comuna 
Recea Cristur, jud. Cluj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, Anexa nr. 6, poz. 13 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

326. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 

Se propune alocarea a  800 mii lei 
din suma alocată judeţului Cluj, 
poziţia 13 pe fişa de investiţii, pentru 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
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pe anul 2010 
 

modernizarea şi reabilitarea 
drumurilor comunale din comuna 
Sânmartin, sat Cutca, jud. Cluj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, Anexa nr. 6, poz. 13 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

327. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
 

Se propune alocarea a  1200 mii lei 
din suma alocată judeţului Cluj, 
poziţia 13 pe fişa de investiţii, pentru 
reabilitarea a 3 km de drum comunal 
143 E81 din comuna Sânpaul, sat 
Sardu, jud. Cluj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, Anexa nr. 6, poz. 13 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

328. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 

Se propune alocarea a  2100 mii lei 
din suma alocată judeţului Cluj, 
poziţia 13 pe fişa de investiţii, pentru 
reabilitarea drumului comunal 144 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
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 Sumurduc din comuna Sânpaul, jud. 
Cluj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, Anexa nr. 6, poz. 13 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

329. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
 

Se propune alocarea a  600 mii lei 
din suma alocată judeţului Cluj, 
poziţia 13 pe fişa de investiţii, pentru 
reabilitarea drumului comunal DC 23 
din comuna Ţaga, sat Nasal, jud. 
Cluj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, Anexa nr. 6, poz. 13 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

330. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
 

Se propune alocarea a  1700 mii lei 
din suma alocată judeţului Cluj, 
poziţia 13 pe fişa de investiţii, pentru 
reabilitarea drumului comunal DC 43 
Sântioana Santejude, din comuna 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
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Ţaga, jud. Cluj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, Anexa nr. 6, poz. 13 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

331. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
 

Se propune alocarea a  700 mii lei 
din suma alocată judeţului Cluj, 
poziţia 13 pe fişa de investiţii, pentru 
reabilitarea drumurilor comunale din 
comuna Tureni,  jud. Cluj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, Anexa nr. 6, poz. 13 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

332. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
 

Se propune alocarea a  700 mii lei 
din suma alocată judeţului Cluj, 
poziţia 13 pe fişa de investiţii, pentru 
reabilitarea drumurilor comunale din 
comuna Vad,  jud. Cluj 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
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anul 2010, Anexa nr. 6, poz. 13 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

333. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
 

Se propune alocarea a  1000 mii lei 
din suma alocată judeţului Cluj, 
poziţia 13 pe fişa de investiţii, pentru 
reabilitarea drumurilor comunale DC 
150, 151, 152 din comuna Vad,  jud. 
Cluj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, Anexa nr. 6, poz. 13 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

334. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
 

Se propune alocarea a  1000 mii lei 
din suma alocată judeţului Cluj, 
poziţia 13 pe fişa de investiţii, pentru 
reabilitarea drumului comunal 
Ploscos – Valea Florilor, din comuna 
Ploscos,  jud. Cluj 
 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
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Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, Anexa nr. 6, poz. 13 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

335. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
 

Se propune alocarea a  1800 mii lei 
din suma alocată judeţului Cluj, 
poziţia 13 pe fişa de investiţii, pentru 
reabilitarea şi modernizarea drumului 
comunal in loc Prunduri si Popeni, 
din comuna Chiueşti,  jud. Cluj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, Anexa nr. 6, poz. 13 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

336. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
 

Se propune alocarea a  1000 mii lei 
din suma alocată judeţului Prahova, 
poziţia 31 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
drumurilor din oraşul Urlaţi, jud. 
Prahova 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în acest oraş este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
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anul 2010, Anexa nr. 6, poz. 31 
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 

de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

337. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
 

Se propune alocarea a  1000 mii lei 
din suma alocată judeţului Prahova, 
poziţia 31 pe fişa de investiţii, pentru 
reabilitarea drumurilor comunale din 
comuna Berceni, jud. Prahova 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, Anexa nr. 6, poz. 31 
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de degradare, 
reabilitarea este necesară. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

338. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
 

Se propune alocarea a  3000 mii lei 
din suma alocată judeţului Prahova, 
poziţia 31 pe fişa de investiţii, pentru 
reabilitarea drumurilor comunale din 
comuna Tătaru, jud. Prahova 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, Anexa nr. 6, poz. 31 
 

Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de degradare, 
reabilitarea este necesară. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
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Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu - repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

339. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile comunale şi judeţene, 
pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 40 mii 
lei pentru comuna Corbu, judeţul 
Constanţa, în vederea realizării 
obiectivului "reabilitare drumuri 
comunale" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 6 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile 
comunale şi judeţene, pe anul 2010 
 
Autori:  
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Mihai Lupu 
Senator PNL Constanţa Puiu Haşotti 
 

Sumele sunt necesare pentru 
reabilitarea drumurilor comunale şi 
judeţene, având în vedere starea 
foarte proastă a acestora, în 
condiţiile în care infrastructura este 
foarte importantă pentru 
dezvoltarea spaţiului urban şi rural. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

340. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile comunale şi judeţene, 
pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 30 mii 
lei pentru comuna Istria, judeţul 
Constanţa, în vederea realizării 
obiectivului "reabilitare drumuri 
comunale" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 6 
– SUME defalcate din taxa pe 

Sumele sunt necesare pentru 
reabilitarea drumurilor comunale şi 
judeţene, având în vedere starea 
foarte proastă a acestora, în 
condiţiile în care infrastructura este 
foarte importantă pentru 
dezvoltarea spaţiului urban şi rural. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
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valoarea adăugată pentru drumurile 
comunale şi judeţene, pe anul 2010 
 
Autori:  
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Mihai Lupu 
Senator PNL Constanţa Puiu Haşotti 

- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

341. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile comunale şi judeţene, 
pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 30 mii 
lei pentru comuna Limanu, judeţul 
Constanţa, în vederea realizării 
obiectivului "reabilitare drumuri 
comunale" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 6 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile 
comunale şi judeţene, pe anul 2010 
 
Autori:  
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Mihai Lupu 
Senator PNL Constanţa Puiu Haşotti 
 

Sumele sunt necesare pentru 
reabilitarea drumurilor comunale şi 
judeţene, având în vedere starea 
foarte proastă a acestora, în 
condiţiile în care infrastructura este 
foarte importantă pentru 
dezvoltarea spaţiului urban şi rural. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

342. Anexa 6 Drumuri judeţene şi 
comunale 

Se propune alocarea sumei de 900 
mii lei pentru asfaltare DJ 732, 
comuna Bughea de Jos, judeţul 
Argeş 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
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Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

343. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale, pe anul 
2009 

Poziţia 3, jud.  Argeş 
Se propune alocarea din suma 
prevăzută pt judeţul Argeş a sumei 
de   6528,657  mii lei  pentru 
următoarele obiective: 
 
- asfaltare IBU (îmbrăcăminte 

bituminoasă uşoară) - DC Florea 
comuna Drăganu, jud. Argeş – 
2139,154 mii lei 

- asfaltare IBU (îmbrăcăminte 
bituminoasă uşoară) - DC Dara 
comuna Drăganu, jud. Argeş – 
2135,181 mii lei 

- asfaltare IBU (îmbrăcăminte 
bituminoasă uşoară) - DC 
Certelii comuna Drăganu, jud. 
Argeş – 1151,946 mii lei 

- asfaltare IBU (îmbrăcăminte 
bituminoasă uşoară) - DC 
Tirşeşti comuna Drăganu, jud. 
Argeş – 1102,376 mii lei 

 
Sursa de finanţare:   
Alocare din suma prevăzută 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează mult 
circulaţia automobilelor şi 
deplasarea pietonilor, aspecte care 
pun în pericol siguranţa circulaţiei 
pe drumurile publice. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
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Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

344. Anexa 6- Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
Pozitia 27, judetul Mehedinti 

Se propune alocarea sumei de 800 
mii lei pentru asfaltarea drumului DC 
81 A( 2,5 km) Sat Higiu, Comuna 
Dumbrava, jud Mehedinti . 
 
Surse de finanţare: Din Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului. 
 
Autori:  deputat PNL Viorel 
PALASCA 
Grupul  parlamentar PNL  

Starea precară actuală pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

345. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile comunale şi judeţene, 
pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 12600 
mii lei pentru comuna Bragadiru, 
judeţul Teleorman în vederea 
realizării obiectivului "asfaltare 
drumuri comunale" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 6 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile 
comunale şi judeţene, pe anul 2010– 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  

Sumele sunt necesare pentru 
reabilitarea drumurilor comunale şi 
judeţene, având în vedere starea 
foarte proastă a acestora, în 
condiţiile în care infrastructura este 
foarte importantă pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
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Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

consultarea primarilor. 

346. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile comunale şi judeţene, 
pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru comuna Buzescu, judeţul 
Teleorman în vederea realizării 
obiectivului "reabilitare drumuri, 
programul de cooperare teritorială 
România-Bulgaria 2007-2013" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 6 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile 
comunale şi judeţene, pe anul 2010– 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
reabilitarea drumurilor comunale şi 
judeţene, având în vedere starea 
foarte proastă a acestora, în 
condiţiile în care infrastructura este 
foarte importantă pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

347. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile comunale şi judeţene, 
pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 2555 
mii lei pentru comuna Dracea, 
judeţul Teleorman în vederea 
realizării obiectivului "asfaltare 
parţială a unor drumuri comunale" 
 

Sumele sunt necesare pentru 
reabilitarea drumurilor comunale şi 
judeţene, având în vedere starea 
foarte proastă a acestora, în 
condiţiile în care infrastructura este 
foarte importantă pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
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Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 6 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile 
comunale şi judeţene, pe anul 2010– 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 

furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

348. Anexa 6 Drumuri judeţene şi 
comunale 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 300 mii lei pentru 
reabilitare drumuri comunale şi 
podeţe în localitatea Rădoieşti. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  

 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

349. Anexa 6 Drumuri judeţene şi 
comunale 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 600 mii lei pentru 
reabilitare drumuri de interes local in 
localitatea Mereni, judeţul 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
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Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

350. Anexa 6 Drumuri judeţene şi 
comunale 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 210 mii lei pentru 
reabilitare drumuri în localitatea 
Vârtoapele. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  

 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

351. Anexa 6 Drumuri judeţene şi 
comunale 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 50 mii lei pentru 
reabilitare drumuri în localitatea 
Smârdioasa. 
 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  

 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
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Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

352. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile comunale şi judeţene, 
pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 29580 
mii lei pentru oraşul Roşiori de 
Vede, în vederea realizării 
obiectivului "modernizare şi 
reabilitare carosabil, trotuare şi reţele 
tehnico-edilitare pe DDJ 612C" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 6 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile 
comunale şi judeţene, pe anul 2010– 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
reabilitarea drumurilor comunale şi 
judeţene, având în vedere starea 
foarte proastă a acestora, în 
condiţiile în care infrastructura este 
foarte importantă pentru 
dezvoltarea spaţiului urban şi rural. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

353. Anexa 6  Poziţia 9, Jud. Brăila Starea precară a drumurilor Se propune respingerea 
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SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei cu 
12.000 mii lei pentru asfaltare DC 38 
(DN 2B – Şuţeşti) comuna  Mircea 
Vodă, jud. Brăila  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  aflat la dispoziţia  
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

menţionate impune realizarea unor 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 

amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

354. Anexa 6  
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 

Poziţia 9, Jud. Brăila 
Se propune suplimentarea  sumei  cu 
8.000 mii lei pentru reprofilare străzi 
sat Spiru Haret, comuna Berteştii de 
Jos, jud. Brăila. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  aflat la dispoziţia  
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Starea precară a drumurilor 
menţionate impune realizarea unor 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

355. Anexa 6  
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 

Poziţia 9, Jud. Brăila 
Se propune suplimentarea sumei cu 
450 mii lei pentru reabilitare străzi 

Starea precară a drumurilor 
menţionate impune realizarea unor 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
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drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 

comunale (6 kilometri liniari) 
comuna  Gradiştea, Jud. Brăila. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  aflat la dispoziţia  
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 

avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

356. Anexa 6  
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 

Poziţia 9, Jud. Brăila 
Se propune suplimentarea sumei cu 
1500 mii lei, pentru lucrări de 
modernizare drumuri comuna Cireşu, 
jud. Brăila. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  aflat la dispoziţia  
Guvernului  
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară a drumurilor 
menţionate impune realizarea unor 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

357. Anexa 6  
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 

Poziţia 9, Jud. Brăila 
Se propune suplimentarea sumei cu  
2000 mii lei pentru asfaltare DC 25 
Chichineţu-Griviţa, comuna Ciocile, 
jud. Brăila. 

Starea precară a drumurilor 
menţionate impune realizarea unor 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  aflat la dispoziţia  
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

358. Anexa 6  
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 

Poziţia 9, Jud. Brăila 
Se propune suplimentarea sumei cu 
2500   mii lei pentru asfaltare DC 
28+ DC 54 Ciocile-Odăieni, comuna 
Ciocile, jud. Brăila. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  aflat la dispoziţia  
Guvernului 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară a drumurilor 
menţionate impune realizarea unor 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

359. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de  1487 
mii RON pentru reabilitarea 
drumurilor comunale Dealul Înalt şi 
Floroaia din comuna Buciumi, 
judeţul Sălaj.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 

Starea precară a drumurilor 
menţionate impune realizarea unor 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
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6, poziţia 33, judeţul Sălaj. 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

360. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de  1700 
mii RON pentru reabilitarea 
drumului de legătură între satele 
Bogdana şi Sângeorgiu de Meses,  
judeţul Sălaj.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
6, poziţia 33, judeţul Sălaj. 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Starea precară a drumului  
menţionat impune realizarea unei 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

361. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de  1190 
mii RON pentru asfaltarea drumului 
comunal 70 Buciumi - Răstolţ,  
judeţul Sălaj.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
6, poziţia 33, judeţul Sălaj. 
 

Starea precară a drumului  
menţionat impune realizarea unei 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
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Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

362. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de  1062 
mii RON pentru asfaltarea drumului 
comunal 70 A Buciumi – Sângeorgiu 
de Meseş,  judeţul Sălaj.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
6, poziţia 33, judeţul Sălaj. 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară a drumului  
menţionat impune realizarea unei 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

363. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de  1045 
mii RON pentru asfaltarea drumului 
comunal Sasa -Dolheni,  judeţul 
Sălaj.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
6, poziţia 33, judeţul Sălaj. 
 
Autor:  

Starea precară a drumului  
menţionat impune realizarea unei 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
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deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

364. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de  500 
mii RON pentru reabilitarea  
drumului comunal  DC34 Luminiş-
Bizuşa,  judeţul Sălaj.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
6, poziţia 33, judeţul Sălaj. 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară a drumului  
menţionat impune realizarea unei 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

365. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de  1500 
mii RON pentru asfaltarea Str. 
Unirii, sat Ileanda,  judeţul Sălaj.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
6, poziţia 33, judeţul Sălaj. 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 

Starea precară a drumului  
menţionat impune realizarea unei 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
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 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

366. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de  9000 
mii RON pentru reabilitarea 
drumurilor comunale Rogna-Podiş-
Buzaş şi Rogna-Negreni , comuna 
Ileanda,  judeţul Sălaj.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
6, poziţia 33, judeţul Sălaj. 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară a drumurilor 
menţionate impune realizarea unor 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

367. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de  1450 
mii RON pentru realizare drum 
vicinal Bocsa,  judeţul Sălaj.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
6, poziţia 33, judeţul Sălaj. 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 

Starea precară a drumului  
menţionat impune realizarea unei 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
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Camera Deputaţilor şi Senat drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

368. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de  700 
mii RON pentru realizare drum 
comunal DC2 Sălăjeni-Sighetu, 
comuna  Bocsa,  judeţul Sălaj.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
6, poziţia 33, judeţul Sălaj. 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară a drumului  
menţionat impune realizarea unei 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

369. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de  570 
mii RON pentru realizare drum 
comunal Sălăjeni-Câmpia, comuna  
Bocsa,  judeţul Sălaj.  
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
6, poziţia 33, judeţul Sălaj. 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară a drumului  
menţionat impune realizarea unei 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
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acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

370. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de  500 
mii RON pentru realizare drum 
comunal Bocsa-Bădăcin, comuna  
Bocsa,  judeţul Sălaj.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
6, poziţia 33, judeţul Sălaj. 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară a drumului  
menţionat impune realizarea unei 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

371. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de  650 
mii RON pentru realizare drum 
comunal Zimbor-Sutor, comuna  
Zimbor,  judeţul Sălaj.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
6, poziţia 33, judeţul Sălaj. 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară a drumului  
menţionat impune realizarea unei 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
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consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

372. Anexa 6, Sume defalcate din TVA 
pentru drumuri judeţene şi 
comunale 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
2.500.00 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de modernizare a DC 12 
Bobiceşti-Bechet, judeţul Olt  
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
  

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

373. Anexa 6 Sume defalcate din TVA 
pentru drumuri judeţene şi 
comunale 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 6.000 
mii lei pentru modernizarea 
drumurilor comunale din comuna 
Mihaeşti, judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
  

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
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consultarea primarilor. 
374. Anexa 6 Sume defalcate din TVA 

pentru drumuri judeţene şi 
comunale 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 6.429 
mii lei pentru finalizarea lucrărilor de 
modernizare a DJ 703 C, comuna 
Potcoava, judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
  

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

375. Anexa 6 Sume defalcate din TVA 
pentru drumuri judeţene şi 
comunale 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 1.500 
mii lei pentru reabilitarea drumurilor 
comunale din comuna Izvoarele, 
judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
  

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
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376. Anexa 6 Sume defalcate din TVA 
pentru drumuri judeţene şi 
comunale 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de  
14.468 mii lei pentru asfaltarea DC 
192 Mogoşeşti –Constantineşti, în 
oraşul Scorniceşti, judeţul Olt  
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
  

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

377. Anexa 6 Sume defalcate din TVA 
pentru drumuri judeţene şi 
comunale 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de  580 
miilei pentru asfaltarea DC.58 
Tatuleşti, Suica, în oraşul 
Scorniceşti, judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
  

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

378. Anexa 6 Sume defalcate din TVA Poziţia 30 Olt Starea precară a drumului Se propune respingerea, întrucât: 
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pentru drumuri judeţene şi 
comunale 

Se propune alocarea sumei de 7.250 
mii lei pentru asfaltarea DJ 657 D 
Negreni-Bircii 5Km, oraşul 
Scorniceşti, judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
 
 Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
  

- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

379. Anexa 6 Sume defalcate din TVA 
pentru drumuri judeţene şi 
comunale 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de  250 
mii lei pentru Reabilitarea DJ 657 D 
Negreni Bircii 3Km, oraşul 
Scorniceşti, judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 
 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
  

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

380. Anexa 6 Sume defalcate din TVA 
pentru drumuri judeţene şi 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 320 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 207 -

comunale mii lei pentru reabilitarea drumurilor 
comunale din comuna Orlea, judeţul 
Olt 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
  

sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

381. Anexa 6 Sume defalcate din TVA 
pentru drumuri judeţene şi 
comunale 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 600 
mii lei pentru finalizarea lucrărilor de 
betonare a DC 123 Giuvărăşti-Ursa, 
judeţul Olt 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
  

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

382. Anexa 6. Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 
439.899,55 lei pentru obiectivul 

Achitarea datoriilor la lucrările 
executate şi neachitate. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
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pe anul 2010 „Modernizare drum comunal DC 22 
A, comuna Polovragi, jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 6 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 20 – Judeţul Gorj 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

 valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

383. Anexa 6. Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 
270.000   lei pentru obiectivul 
„Pietruire D.C. 83”, comuna Scoarţa, 
jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 6 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 20 – Judeţul Gorj 
 
Autori: 
Deputat PNL – Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea infrastructurii.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
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384. Anexa 6. Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 
1.500.000 lei pentru obiectivul 
„Asfaltare drum Bobaia”, comuna 
Scoarţa, jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 6 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 20 – Judeţul Gorj 
 
Autori: 
Deputat PNL – Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea infrastructurii.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

385. Anexa 6. Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 
150.000 lei pentru obiectivul 
„Modernizare drumuri comunale şi 
stradale”, comuna Stejari, jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 6 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 20 – Judeţul Gorj 
 
Deputat PNL – Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 

Îmbunătăţirea infrastructurii.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
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Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

consultarea primarilor. 

386. Anexa 6. Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 
5.200.000 lei pentru obiectivul 
„Modernizare drum comunal DC 
143”, comuna Stăneşti, jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 6 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 20 – Judeţul Gorj 
 
Deputat PNL – Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea infrastructurii.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

387. Anexa 6. Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 
2.000.000 lei pentru obiectivul 
Modernizare drum Motru Sec II şi 
drum Padeş-Şuşara, comuna Padeş, 
jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 6 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 20 – Judeţul Gorj 
 

Îmbunătăţirea infrastructurii.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
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Deputat PNL – Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

388. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale,  
pe anul 2010  

Poziţia 4, jud. Bacău 
Se propune alocarea sumei de 450 
mii lei, pentru obiectivul 
ASFALTARE DRUM COMUNAL 
BALGESTI, judeţul  Bacău 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010 Anexa 6 - SUME 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale, pe anul 2010 – Pozitia 4 
– Judetul Bacau 
 
Autori  
Deputat Mihai Banu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 
judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

389. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale,  
pe anul 2010

   

Poziţia 4, jud. Bacău 
Se propune alocarea de  2.000 mii lei  
sumei, pentru obiectivul 
ASFALTARE DRUM COMUNAL, 
comuna Gîrleni judeţul  Bacău  
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat pe anul 2010  

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 
judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
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Anexa 6 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2010 – Pozitia 4 – Judetul 
Bacau  
 
Autori  
Deputat Mihai Banu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

 de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

390. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale,  
pe anul 2010

   

Poziţia 4, jud. Bacău 
Se propune alocarea sumei de 6.000 
mii lei, pentru obiectivul 
MODERNIZARE DRUM 
COMUNAL BAHNASENI-PIRJOL 
4,5KM STADIU S.P.F, comuna 
Pîrjol judeţul  Bacău 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2010 – Pozitia 4 – Judetul 
Bacau 
 
Autori  
Deputat Mihai Banu 
Deputat Ionel Palăr 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 
judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural 
 
  

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 213 -

Senator Gabriel Berca 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

391. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale,  
pe anul 2010

   

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea sumei de 8.000 
mii lei prevăzute pentru judeţul  
Bacău, pentru obiectivul 
REABILITARE SI ASFALTARE 
DRUMURI COMUNALE SI 
SATESTI, comuna Bereşti-Bistriţa, 
cu suma  
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2010 – Pozitia 4 – Judetul 
Bacau  
 
Autori  
Deputat Mihai Banu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 
judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

392. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
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valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale,  
pe anul 2010

   

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul  Bacău, 
pentru obiectivul 
MODERNIZARE SI 
REABILITARE DRUMURI 
LOCALE SAT PRAJESTI, comuna 
Prăjeşti, cu suma de   3.340, mii lei 
810 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2010 – Pozitia 4 – Judetul 
Bacau 
 
Autori  
Deputat Mihai Banu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural 
 
  

sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

393. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale,  
pe anul 2010

   

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea sumei de 
1.509,116 mii lei, pentru obiectivul 
MODERNIZARE DRUM LOCAL 
SAT FLORESTI, comuna Scorţeni, 
judeţul  Bacău 
 
Sursa de finanţare:  

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 
judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
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Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2010 – Pozitia 4 – Judetul 
Bacau 
 
Autori  
Deputat Mihai Banu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

394. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale,  
pe anul 2010

   

Poziţia 4, jud. Bacău 
Se propune alocarea sumei de 
708,492 mii lei , pentru obiectivul 
MODERNIZARE DRUM LOCAL 
SAT SCORTENI, comuna Scorţeni, 
judeţul  Bacău 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2010 – Pozitia 4 – Judetul 
Bacau 
 
Autori  
Deputat Mihai Banu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 
judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
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Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

395. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale,  
pe anul 2010

   

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea  sumei de 
36.200 mii lei , pentru obiectivul 
MODERNIZARI DRUMURI 
COMUNALE IN LUNGIME DE 
25KM, comuna Săuceşti, judeţul  
Bacău 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2010 – Pozitia 4 – Judetul 
Bacau 
 
Autori  
Deputat Mihai Banu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 
judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

396. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale,  
pe anul 2010

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea sumei de 1.400 
mii lei prevăzute , pentru obiectivul 
ASFALTARE DRUM COMUNAL 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 
judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
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   SAT FUNDU RACACIUNII 
2,5KM-,  comuna Răcăciuni, judeţul  
Bacău 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2010 – Pozitia 4 – Judetul 
Bacau 
 
Autori  
Deputat Mihai Banu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
 

rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural 
 
 

a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

397. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale,  
pe anul 2010 

Pozitia 40, Judetul Valcea
 
Se propune alocarea sumei de 430 
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului Consolidare D.C.71 
comuna Maciuca, jud. Valcea  
Sursa de finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2010 – Pozitia 40 – Judetul 
Valcea  
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 
judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural.   
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
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Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

398. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale,  
pe anul 2010 

Pozitia 40, Judetul Valcea
 
Se propune alocarea sumei de 350 
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului Modernizare D.C. 
comuna Mitrofani, jud. Valcea cu 
suma  
 
Sursa de finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2010 – Pozitia 40 – Judetul 
Valcea  
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 
judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural.  
  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

399. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale,  
pe anul 2010 

Pozitia 40, Judetul Valcea
 
Se propune alocarea  sumei de 450 
mii lei., in vederea realizarii 
obiectivului Modernizare D.C. 
comuna Budesti, jud. Valceacu suma 
 
Sursa de finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 
judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural.   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
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Anexa 6 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2010 – Pozitia 40 – Judetul 
Valcea  
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

400. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale,  
pe anul 2010  

Pozitia 40, Judetul Valcea
 
Se propune alocarea sumei de 2700 
lei, in vederea realizarii obiectivului 
„Modernizare D.C”. comuna Golesti, 
Judet Valcea . 
 
Sursa de finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2010 – Pozitia 40 – Judetul 
Valcea  
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 
judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural.   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

401. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 

Pozitia 40, Judetul Valcea
 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
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valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale,  
pe anul 2010  

Se propune alocarea sumei de 350 
mii lei. prevăzute pentru judeţul 
Valcea , in vederea realizarii 
obiectivului „Modernizare D.C. 
Gruiu”, comuna Muiereasca, Judet 
Valcea 
 
Sursa de finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2010 – Pozitia 40 – Judetul 
Valcea  
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural. 
   
 

sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

402. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale,  
pe anul 2010  

Pozitia 40, Judetul Valcea
 
Se propune alocarea sumei de 600 
mii lei. prevăzute pentru judeţul 
Valcea , in vederea realizarii 
obiectivului „Modernizare D.C” 
comuna Olanu, Judet Valcea. 
 
Sursa de finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 
judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural. 
   
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
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anul 2010 – Pozitia 40 – Judetul 
Valcea  
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

403. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale,  
pe anul 2010  

Pozitia 40, Judetul Valcea
 
Se propune alocarea sumei de 250 
mii lei., in vederea realizarii 
obiectivului „Consolidare D.C”. 
Solicesti comuna Pausesti, Judet 
Valcea. 
 
Sursa de finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2010 – Pozitia 40 – Judetul 
Valcea  
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 
judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural. 
  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

404. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale,  

Pozitia 40, Judetul Valcea
 
Se propune alocarea sumei de 900 
mii lei.prevăzute pentru judeţul 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 
judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
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pe anul 2010  Valcea , in vederea realizarii 
obiectivului „Modernizare drumuri 
comunale si satesti” comuna Rosiile , 
Judet Valcea 
 
Sursa de finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2010 – Pozitia 40 – Judetul 
Valcea  
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural.   
 
 

drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

405. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale,  
pe anul 2010  

Pozitia 40, Judetul Valcea
 
Se propune alocarea sumei de 2000 
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului „Modernizare D.C. 39” 
in comuna Stoilesti, judeţul Valcea 
 
Sursa de finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2010 – Pozitia 40 – Judetul 
Valcea  
 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 
judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
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Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

consultarea primarilor. 

406. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale,  
pe anul 2010  

Pozitia 40, Judetul Valcea
 
Se propunealocarea  sumei de 1200 
mii lei., in vederea realizarii 
obiectivului „Modernizare D.C.117 
Ciorasti – Valea Alunisului” in  
comuna Sirineasa,  judeţul Valcea 
 
Sursa de finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2010 – Pozitia 40 – Judetul 
Valcea  
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 
judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural.   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

407. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale,  
pe anul 2010
  

Pozitia 40, Judetul Valcea
 
Se propune alocarea sumei  de 1800 
mii lei prevăzute pentru judeţul 
Valcea , in vederea realizarii 
obiectivului „Modernizare D.C”. 
comuna Titesti 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 
judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural.  

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
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Sursa de finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2010 – Pozitia 40 – Judetul 
Valcea  
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

 
 

furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

408. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale,  
pe anul 2010 

Pozitia 40, Judetul Valcea
Se propune alocarea sumei de 8400 
mii lei  in vederea realizarii 
obiectivului ,,Modernizare DJ 676 
G” jud. Valcea 
 
Sursa de finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2010 – Pozitia 40 – Judetul 
Valcea 
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 
judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural.  
  
  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
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409. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale,  
pe anul 2010 

Pozitia 40, Judetul Valcea
 
Se propune alocarea sumei de 6000 
mii lei  in vederea realizarii 
obiectivului ,,Modernizare DJ 648 
Ionesti-Vitomiresti” jud. Valcea 
 
Sursa de finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 6 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2010 – Pozitia 40 – Judetul 
Valcea  
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 
judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural.  
  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

410. Anexa 6  
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 

Poziţia 5, Jud. Bihor  
Se propune alocarea sumei cu 10.200 
mii lei pentru asfaltare DC 143 (pe o 
lungime de 6,8 km) Hârseşti-Valea 
de Sus, com Cîmpani, jud. Bihor,  
 
Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
6, poziţia 5 Jud. Bihor 
  
Autor: deputat PNL Nicolae Jolţa, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senatul 

Starea precară a drumurilor 
menţionate impune realizarea unor 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
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Deputat PNL Eugen Nicolăescu acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

411. Anexa 6  
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 

Poziţia 5, Jud. Bihor  
Se propune alocarea sumei cu 420 
mii lei pentru asfaltare DC 257 ) pe o 
lungime de 2,8 km)  Cîmpani-
Sighiştel, jud. Bihor. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
6, poziţia 5 Jud. Bihor 
 
Autor: deputat PNL Nicolae Jolţa, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senatul 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 

Starea precară a drumurilor 
menţionate impune realizarea unor 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

412. Anexa 6  
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 

Poziţia 5, Jud. Bihor  
Se propune alocarea sumei cu 75 mii 
lei pentru lucrări de reabilitare 
drumuri comunale, Comuna 
Răbăgani, Jud. Bihor. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
6, poziţia 5 Jud. Bihor 
 
Autor: deputat PNL Nicolae Jolţa, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senatul 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 

Starea precară a drumurilor 
menţionate impune realizarea unor 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
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consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

413. Anexa nr.6 SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul  
„Pietruire drum comunal 89 Şinca 
Nouă –Valea Homorod ”, comuna 
Şercaia, judeţul  Brasov cu  suma de 
1200 mii lei 
 
Sursa de finanţare: SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2010 pentru judeţul Braşov, 
poziţia 8. 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL,  Gheorghe Gabor  
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare ale PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

414. Anexa nr.6 SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul:  
„Reabilitare DJ 104 Sercaia (DN1)-
Hoghiz (DN), km 0+000-23+830" cu 
suma 20.000 mii lei 
Sursa de finanţare: SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2010 pentru judeţul Braşov, 
poziţia 8. 
 
Iniţiatori: 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
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Deputat PNL,  Gheorghe Gabor  
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare ale PNL 

acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

415. Anexa nr.6 SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul : 
"Amenajari  exterioare si drumuri in 
cartierul  de locuinte ANL-Bunloc", 
municipiul Săcele, Judeţul Braşov cu 
suma 3.000 lei 
 
Sursa de finanţare: SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2010 pentru judeţul Braşov, 
poziţia 8 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL,  Gheorghe Gabor  
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare ale PNL 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

416. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
 

Se propune alocarea a  700 mii lei 
din suma alocată judeţului Satu 
Mare, poziţia 32 pe fişa de investiţii, 
pentru modernizarea  drumului 
comunal DC 154- Bogdand – Babta 
km 0+000-6+000 din sat Vale, com. 
Bogdand, jud. Satu Mare 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, Anexa nr. 6, poz 32 
 
Autor: Deputat PNL Buda Viorel 

Această sumă este necesară pentru 
pentru finalizarea acestui proiect 
realizat în proporţie de 98% , prin 
OG 7/2006 
Ţinând cont că infrastructura 
rutieră în această localitate este 
într-o stare avansată de degradare, 
reabilitarea acesteia este imperios 
necesară. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 229 -

Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

417. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe anul 2010 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
din suma alocată judeţului Satu 
Mare, poziţia 32 pe fişa de investiţii, 
pentru modernizarea şi reabilitarea 
drumurilor din com Poiana  
Codrului, jud Satu Mare 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, Anexa nr. 6, poz. 32 
 
Autor: Deputat PNL Buda Viorel 
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

418. Art.4 lit.c), Anexa 6     Sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale, pe anul 
2010, poziţia 31, jud.Prahova 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Finalizare 
asfaltare drumuri judeţene şi 
comunale DJ 139 şi DC 157 în 
comuna Berceni, cu suma de 
1.000.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Grup Parlamentar PNL 
Senat, sen. Teodor Meleşcanu 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic Se propune respingerea, întrucât  
fondurile alocate bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale de 
la care se propune finanţarea, pe 
anul 2010 au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
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419. Art.4 lit.c), Anexa 6     Sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale, pe anul 
2010, poziţia 31, jud.Prahova 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Asfaltare drumuri 
judeţene şi comunale DJ 101F în 
comuna Dumbrava, cu suma de 
600.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Grup Parlamentar PNL 
Senat, sen. Teodor Meleşcanu 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic Se propune respingerea, întrucât  
fondurile alocate bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale de 
la care se propune finanţarea, pe 
anul 2010 au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
 

420. Art.4 lit.c), Anexa 6     Sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale, pe anul 
2010, poziţia 31, jud.Prahova 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Asfaltare drumuri 
judeţene şi comunale DJ 102C şi DJ 
102R în comuna Gornet Cricov, cu 
suma de 550.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Grup Parlamentar PNL 
Senat, sen. Teodor Meleşcanu 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic Se propune respingerea, întrucât  
fondurile alocate bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale de 
la care se propune finanţarea, pe 
anul 2010 au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
 

421. Art.4 lit.c), Anexa 6     Sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale, pe anul 
2010, poziţia 31, jud.Prahova 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Asfaltare drumuri 
judeţene şi comunale DJ 100N şi DJ 
102G în comuna Gornet Cricov, cu 
suma de 2.000.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic Se propune respingerea, întrucât  
fondurile alocate bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale de 
la care se propune finanţarea, pe 
anul 2010 au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
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Autori: Grup Parlamentar PNL 
Senat, sen. Teodor Meleşcanu 

422. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea bugetului 
judeţului Gorj la nr. crt 20, cu suma 
de 1.500 mii lei pentru drumul 
comunal DC 5 Voiteştii din Deal, 
comuna Bălăneşti . 
 
 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor : senator Ion Ruşeţ  PD-L 
 

Necesitatea continuării procesului 
de reabilitare a drumului comunal 
menţionat, întrucât lucrările 
începute în anul 2008 au fost 
executate parţial.  
În consecinţă întreruperea  
lucrărilor determină implicit 
deteriorarea lucrărilor existente. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

423. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea bugetului 
judeţului Buzău la nr. crt 10, cu suma 
de 4.000 mii lei, de la 19.796 mii lei 
la suma de 23.796 mii lei pentru: 

1. Reabilitarea drumului comunal, 
173 Gura Teghii – Varlaam, 38 km – 
3.000 mii lei; 

2. Reabilitarea drumului comunal,  
66 Varlaam – Vadu Oii, 4 km – 400 
mii lei; 

3. Reabilitarea drumului comunal,  
75 Valea Păltinişului 3 km – 300 mii 
lei; 

 
Sumele sunt necesare pentru lucrări 
de balastări drumuri comunale. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
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4. Reabilitarea drumului comunal, 76 
Gura Teghii – Ionaşti  3 km – 300 
mii lei; 

 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
 
Autor : deputat Adrian Mocanu PSD 

424. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea bugetului 
Consiliului judeţean Arad, cu suma 
de 6.000 mii lei pentru drumuri 
judeţene şi comunale. 
 
 
 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori : senatori şi deputaţi  PD-L: 
Igaş Traian Constantin, Marian 
Ovidiu, Riviş Tibei Lucian, 
Boghicevici Claudia, Niţu Adrian 
Henorel, Gondor Marius Sorin, 
Cionca Arghil Iustin Marinel. 
 

Continuarea lucrărilor de reabilitare 
a  drumurilor  judeţene şi 
comunale. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

425. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  

Se propune suplimentarea bugetului  
judeţului Maramureş, cu suma de 

Continuarea lucrărilor la drumurile  
judeţene şi comunale. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 233 -

drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

8.000 mii lei pentru drumuri 
judeţene şi comunale. 
 
 
 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor : senator Bârlea Gheorghe PD-
L 
 

 dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

426. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei de 
10.000 mii lei pentru refacerea 
drumurilor din comuna Olari judeţul 
Prahova, drumuri distruse de 
constructorii contractanţi pentru 
lucrările la autostrada şi anume: 
 
DJ101E;DJ130A;DJ100B;DJ101D; 
DJ101F.  
 
 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor : senator independent Sorin 
Serioja Chivu  
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii rurale 
şi creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

427. Anexa nr.6 – SUME defalcate din Se propune suplimentarea sumelor Suma este necesară pentru Se propune respingerea, întrucât: 
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taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru judeţul Sibiu 
(poziţia nr.34), cu suma de 5.500 mii 
lei de la 11.431 mii lei la 16.931 mii 
lei. 
 
 
 
 
 
Senator PSD+PC Arcaş Viorel  şi 
deputat PSD + PC Cindrea Ioan   
 

asigurarea unui program minim de 
lucrări pentru întreţinere şi reparaţii 
de drumuri şi poduri judeţene şi 
comunale, în vederea asigurării 
siguranţei circulaţiei în judeţul 
Sibiu. 

- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare; 
 

428. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru judeţul Sălaj (poziţia 
nr.33), cu suma de 17.805 mii lei  
pâna la 29.024 mii lei., din care 
pentru: 
- DJ 109A  - Pietruire 2km – 750  
- DJ 110C – Asfaltare 4,5 km – 

900 
- DJ 109 – Asfaltare 8,0 km – 

1.500 
- DJ 110D – Asfaltare 6,0 km – 

1.100 
- DJ 109E – Asfaltare 20,0 km – 

2.500 
- DC 47A – Pietruire Văleni – 

Cristolţ 1,85 km – 320 
- DC 35 – Reabilitare Rus - 

Fântânele 4,2 km – 530 
- DC 50 – Hida - Miluani 7,0 km – 

Lipsa finanţare reabilitări drumuri 
judeţene contracte din 2009 cu PIF 
anul 2010. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare; 
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450 
- DC 67 – Asfaltare Fildu de Jos – 

Fildu de Mijloc – 5,0 km – 220 
- Pod – Valea Petrind – sat 

Tămaşa, comuna Cuzăplac - 600 
-  Asfaltare străzi la loc. Moigrad – 

Porolissum 2,15 km – 815 
 
 
Sursa de Finantare: 
Anexa nr.5/43 
 
Senator PSD+PC Pop Gheorghe  şi 
deputat PSD + PC Nosa Iuliu   
 

429. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune introducerea unei poziţii 
noi, 411. Municipiul Bucureşti cu 
suma de 1.000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Înfiinţarea 
unor adăposturi pentru câinii 
comunitari”, Sectorul 5, mun. 
Bucureşti. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului 
 
Iniţiator : 
Deputat PNL Alina Gorghiu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Numărul alarmant al câinilor fără 
stăpân  din sectorul 5 pun în pericol 
siguranţa cetăţenilor,  de aceea se 
impune construirea unor adăposturi 
pentru câinii comunitari. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

430. Anexa nr.7 -  SUME defalcate Se propune suplimentarea sumei Prin OUG 112/2008 cu privire la Se propune respingerea, întrucât: 
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din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010. 
 

prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul  
Reabilitare Casa Municipala de 
Cultura Fagaras cu suma 4.000 mii 
lei. 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Iniţiatori, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2008 – anexa 3/27/02c 
municipiului Fagaras i-a fost 
alocata suma de 4.000.000 lei, prin 
intermediul Ministerului Culturii si 
Cultelor in cadrul Programului 
Prioritar National pentru reabilitare, 
modernizarea infrastructurii 
culturale din mediul mic urban 
pentru obiectivul de investitii “ 
Reabilitare Casa Municipala de 
Cultura Fagaras”. Aceasta suma  nu 
a mai fost transferata de la bugetul 
statului la bugetul local in vederea 
derularii contractului de lucrari. 
Cladirea Casei Municipale de 
Cultura Fagaras are o vechime de 
peste 45 de ani, perioada in care nu 
a beneficiat de nici o reparatie 
capitala. 
 

- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

431. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul  
Modernizare Camin cultural Telechi 
comuna Recea cu suma 500 mii lei.  
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Iniţiatori, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 

Stare avansata de deteriorare.  Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
  

proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 

- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate. 

432. Anexa nr.7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  

Poziţia 8, jud. Brasov 
Se propune alocarea sumei de 600 
mii lei  pentru  realizarea obiectivului 
„Primaria Sercaia”, Comuna Sercaia, 
Judetul Brasov   
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 
 
Iniţiatori, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
spaţiul rural 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

433. Anexa nr.7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  

Poziţia 8, jud. Brasov 
Se propune alocarea sumei de 1.700 
mii lei  pentru  realizarea obiectivului 
„Constructie Camin Cultural”, 
Comuna Sercaia, Judetul Brasov  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 
 
Iniţiatori, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
spaţiul rural 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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434. Anexa nr.7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  

Poziţia 8, jud. Brasov 
Se propune alocarea sumei de 240 
mii lei  pentru  realizarea obiectivului 
„Reparatie Spatiu destinat 
Serviciului public de ecidenta a 
persoanei Sercaia”, Comuna Sercaia, 
Judetul Brasov  
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 8 – Judetul Brasov 
 
Iniţiatori, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

 Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unor obiective de 
interes local, care au menirea sa 
ajute la buna funcţionare a 
instituţiilorpublice locale. 
  

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 

- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate. 

435. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 12065 
mii lei pentru localitatea Cosmeşti, 
judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "Amenajare 
teren fotbal" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui obiectiv 
de investiţii. 
 Inexistenţa unei baze sportive 
moderne în localitatea menţionată; 
-pentru organizarea de competiţii 
locale, concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de 
altă natură. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
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Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 

- suprafaţa judeţului, în 
roporţie de 30% din sumele 
efalcate. 

436. Legea bugetului de stat pe anul 
2010, Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2010, pozitia 23 

Se propune alocarea  sumei de 
3.000.000 lei pentru reabilitare gara, 
în Municipiul Feteşti, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Gara se află într-o stare avansată de 
degradare 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 

- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate. 

437. Legea bugetului de stat pe anul 
2010, Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2010, pozitia 23 

Se propune alocarea  sumei de 
800.000 lei pentru construcţie Piaţă 
Agroalimentară, în Municipiul 
Feteşti, judeţul Ialomiţa. 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 

Cele existente sunt insuficiente 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
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Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

criterii: 
- capacitatea financiară 

calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

438. Legea bugetului de stat pe anul 
2010, Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2010, pozitia 23 

Se propune alocarea  sumei de 
2.000.000 lei pentru reabilitare Zona 
Piateta Gării, în Municipiul Feteşti, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru înfrumuseţarea oraşului 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

439. Legea bugetului de stat pe anul 
2010, Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2010, pozitia 23 

Se propune alocarea  sumei de 
1.700.000 lei pentru deviere trafic 
greu in municipiul Urziceni, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 

Traficul este îngreunat din cauza 
numărului mare de maşini. Se 
impune astfel degrevarea acestuia. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
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Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

440. Legea bugetului de stat pe anul 
2010, Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2010, pozitia 23 

Se propune alocarea  sumei de 
1.500.000 lei pentru Cofinantare 
pentru proiectul integrat  depus pe 
masura 322 Infiintare sistem de 
canalizare in comunele Mihail 
Kogalniceanu, Gura Ialomitei si 
Giurgeni, extindere retea de 
alimentare cu apa potabila in 
comuna Gura Ialomitei, 
modernizare drumuri comunale in 
comunele Mihail Kogalniceanu, 
Gura Ialomitei si Giurgeni, dotarea 
caminelor culturale din comunele 
Mihail Kogalniceanu si Gura 
Ialomitei si reabilitare si dotare 
camin cultural in comuna Giurgeni, 
judetul Ialomita in perioada 2010-
2012. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget  
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

Este un proiect extrem de important 
pentru comunitate. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 
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PNL 
441. Legea bugetului de stat pe anul 

2009 
Anexa 7 Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2010 

Se propune alocarea  sumei de 
50.000 lei pentru împrejmuire sediul 
consiliului local, în comuna Balaciu, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Sediul nu este împrejmuit 
momentan. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

442. Legea bugetului de stat pe anul 
2009 
Anexa 7 Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2010 

Se propune alocarea  sumei de 
200.000 lei pentru piata 
agroalimentară în comuna Grindu, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora; deputat PNL Nicolaescu 
Eugen 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Cele existente sunt insuficiente 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 243 -

443. Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea a  1200 mii lei 
din suma alocată judeţului Prahova, 
poziţia 31 pe fişa de investiţii, pentru 
reabilitarea sediului primăriei din 
oraşul Urlaţi, jud. Prahova 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, anexa nr. 7, poz 31  
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 

Suma este necesară pentru 
modernizarea sediului primăriei din 
oraşul  Urlaţi. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

444. Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea a  600 mii lei 
din suma alocată judeţului Prahova, 
poziţia 31 pe fişa de investiţii, pentru 
construcţia unei punţi pietonale peste 
râul Cricov, sat Cioceni, Comuna  
Albeşti – Paleologu, jud Prahova 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, anexa nr. 7, poz 31  
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 

Executarea punţii peste râul Cricov, 
sat Cioceni, este necesară pentru 
asigurarea traficului locuitorilor. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
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pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

445. Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Prahova, 
poziţia 31 pe fişa de investiţii, pentru 
construcţia unui dispensar în satul 
Cioceni, Comuna  Albeşti – 
Paleologu, jud Prahova 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, anexa nr. 7, poz 31  
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 

Construcţia dispensarului în această 
localitate este absolut necesară 
pentru că nu există nici o altă 
unitate medicală. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

446. Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea a  1000 mii lei 
din suma alocată judeţului Prahova, 
poziţia 31 pe fişa de investiţii, pentru 
construcţie grădiniţă în comuna 
Bucov, jud. Prahova 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, anexa nr. 7, poz 31  
 

O nouă grădiniţă ar fi necesară pt 
că în această localitate nu 
beneficiază de o astfel de unitate de 
învăţământ. ,Numărul copiilor 
aflaţi la  vârsta acestui stagiu de 
educaţie a crescut simţitor în 
localitate. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
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Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 
 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

447. Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea a  500 mii lei 
din suma alocată judeţului Prahova, 
poziţia 31 pe fişa de investiţii, pentru 
construcţie dispensar în comuna 
Valea Călugărească, jud. Prahova 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, anexa nr. 7, poz 31  
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 
 

Construcţia dispensarului în această 
localitate este absolut necesară 
pentru că nu există nici o altă 
unitate medicală. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

448. Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea a  400 mii lei 
din suma alocată judeţului Prahova, 
poziţia 31 pe fişa de investiţii, pentru 
reparaţii capitale, modernizare şi 
împrejmuire a dispensarului din satul 
Ciupelniţa, comuna Dumbrava, jud. 
Prahova 

Reabilitarea dispensarului în 
această localitate este absolut 
necesară pentru ca această clădire 
să nu se ajungă în stare de 
nefuncţionare. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
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Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, anexa nr. 7, poz 31  
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 
 

Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

449. Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea a  500 mii lei 
din suma alocată judeţului Prahova, 
poziţia 31 pe fişa de investiţii, pentru 
extinderea şi modernizarea sediului 
primăriei din comuna Dumbrava, 
jud. Prahova. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, anexa nr. 7, poz 31  
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 

Suma este necesară pentru 
modernizarea sediului primăriei. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

450. Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 

Se propune alocarea a  400 mii lei 
din suma alocată judeţului Prahova, 

Suma este necesară pentru reparaţii 
capitale ale sediului primăriei din 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

poziţia 31 pe fişa de investiţii, pentru 
reabilitarea sediului primăriei din 
comuna Plopu, jud. Prahova. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, anexa nr. 7, poz 31  
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 

această localitate. 
 

anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

451. Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea a  1000 mii lei 
din suma alocată judeţului Prahova, 
poziţia 31 pe fişa de investiţii, pentru 
construcţia unui nou sediul de 
primărie din comuna Gornet-Cricov, 
jud. Prahova. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, anexa nr. 7, poz 31  
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 248 -

defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

452. Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea a  600 mii lei 
din suma alocată judeţului Prahova, 
poziţia 31 pe fişa de investiţii, pentru 
reabilitarea sediului primăriei din 
comuna Tătaru, jud. Prahova. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, anexa nr. 7, poz 31  
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 
 

Executarea lucrărilor de reparaţie 
pentru sediul primăriei în această 
localitate este absolut necesară 
pentru ca această clădire să nu se 
ajungă în stare de nefuncţionare. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

453. Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei de 300 
mii lei din suma alocată judeţului 
Prahova, poziţia 31 pe fişa de 
investiţii, pentru modernizarea Casei 
de Cultură din oraşul Urlaţi, jud. 
Prahova 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, anexa nr. 7, poz 31  
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 

Suma este necesară pentru 
modernizarea singurului obiectiv 
cultural din oraşul Urlaţi, existând 
pericolul ca această clădire să 
devină total nefuncţională dacă nu 
vor fi acordate aceste fonduri. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
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criterii: 
- capacitatea financiară 

calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

454. Legea bugetului de stat pe anul 
2010, Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2010, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 100 mii lei, pentru construirea 
unui centru social de zi în comuna 
Corod, Judeţul Galaţi.  
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Suma alocata este pentru faza de 
proiectare. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

455. Legea bugetului de stat pe anul 
2010, Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2010, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 1500 mii lei pentru construirea 
unui Centru social de zi în 
com.Corod, Judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 

Alocarea sumei are in vedere 
demararea lucrarilor de constructie 
a Centrului Social de zi. 
Suma alocata este pentru faza de 
execuţie. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
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Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

456. Legea bugetului de stat pe anul 
2010, Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2010, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 900 mii lei, pentru amenajare 
structurii din beton armat ”Râpa 
Cimitirului” comuna Corod, Judeţul 
Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Suma alocata este pentru faza de 
execuţie. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

457. Legea bugetului de stat pe anul 
2010, Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2010, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 300 mii lei, pentru  reabilitarea si 
extinderea sediului primariei, 
comuna Folteşti, Judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 

Starea actuală a sediului primăriei 
nu oferă angajaţilor condiţiile 
necesare pentru buna desfăşurare a 
activităţii : spaţii insuficiente 
pentru birourile acestora, grupuri 
sanitare improprii, etc. Este necesar 
ca sediul actual al primăriei să fie 
extins şi reabilitat pentru obţinerea 
unor rezultate mai bune ale 
activităţii administraţiei publice 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
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Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

locale. 
 
 

calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

458. Legea bugetului de stat pe anul 
2010, Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2010, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 150 mii lei, pentru proiect ul din 
cadrul «Programului de îmbunătăţire 
a calităţii mediului prin realizarea de 
spaţii verzi în localităţi», comuna 
Folteşti, Judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Suma alocata fiind necesara pentru 
elaborarea studiului de fezabilitate. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

459. Legea bugetului de stat pe anul 
2010, Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2010, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 200 mii lei, pentru achiziţia de 
mobilier sediu primărie, com. 
Negrileşti, Judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 

Pentru buna desfasurarea a 
activitatii personalului din 
administratia publica locala. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
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Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

460. Legea bugetului de stat pe anul 
2010, Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2010, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 700 mii lei, pentru centru social 
de zi în comuna Negrilesti, judeţul 
Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru sprijinirea si imbunatatirea 
vietii sociale a comunei. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

461. Legea bugetului de stat pe anul 
2010, Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2010, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 500 mii lei, pentru  reabilitarea si 
dotarea Centrului medical de 
permanenta Vladesti, Judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 

Pentru a asigura servicii medicale 
de calitate centrul medical trebuie 
să îndeplinească condiţii 
corespunzătoare: o clădire solidă 
dotată cu echipamentele necesare 
pentru medicina primară, grup 
sanitar. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
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PNL proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

462. Legea bugetului de stat pe anul 
2010, Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2010, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 500 mii lei pentru reamenajare 
fostei cazarme militare intrata în 
domeniul public, comuna Vlădeşti, 
Judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Folosirea spatiului in situatii de 
urgenta pentru spatiu de locuit a 
familiilor defavorizate din punct de 
vedere social. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

463. Legea bugetului de stat pe anul 
2010, Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2010, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 500 mii lei, pentru renovarea 
dispensarului uman în comuna Cuza 
– Vodă, Judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Numărul mare de pacienţi înscrişi 
la cabinetul medical face aproape 
imposobilă desfăşurarea în bune 
condiţii a activiţii dispensarului 
uman. Tocmai de aceea, acesta 
trebuie renovat  astfel, oferind 
beneficiarlor condiţii optime. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
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defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

464. Legea bugetului de stat pe anul 
2010, Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2010, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 100 mii lei, pentru achiziţionarea 
de  mobilier şcoală în comuna Cuza 
– Vodă, Judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea actuală a sediului 
 în care îşi desfăşoară activitatea  
scoala    nu oferă angajaţilor si 
elevilor condiţiile necesare pentru 
buna desfăşurare a activităţii. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

465. Legea bugetului de stat pe anul 
2010, Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2010, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 50 mii lei, pentru achiziţionare 
mobilier grădiniţă în comuna Cuza – 
Vodă, Judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea actuală a sediului 
 în care îşi desfăşoară activitatea  
gradinita din comuna Cuza – Voda,   
nu oferă angajaţilor si prescolarilor  
condiţiile necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
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- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

466. Legea bugetului de stat pe anul 
2010, Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2010, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 900 mii lei pentru reparaţii 
capitale, Centru pentru situaţii de 
urgenţă în comuna Drăguşeni, 
Judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Clădirea se află într-o stare proasta 
fiind necesara consolidarea ei 
urgenta. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

467. Legea bugetului de stat pe anul 
2010, Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2010, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei de 600 
mii lei, pentru dotari serviciu situaţii 
de urgenţă -, maşină descarcerare, 
masina de stingere incendiu, 
echipamente de prim ajutor ) si 
Adăposturi pentru sinistraţi în 
comuna Nicoreşti, Judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 

Inexistenta unui astfel de sediu 
pentru situatii de urgenta. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
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PNL de 30% din sumele defalcate. 
468. Legea bugetului de stat pe anul 

2010, Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2010, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 130 mii lei mii lei, pentru 
construirea  dispensarului uman în 
comuna Pechea, Judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Numărul mare de pacienţi înscrişi 
la cabinetul medical face aproape 
imposobilă desfăşurarea în bune 
condiţii a activiţii medicale.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

469. Legea bugetului de stat pe anul 
2010, Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2010, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei de  1000 
mii lei, pentru infiintare gospodarire 
comunale, in comuna Suhurlui, 
judeţul Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru îmbunătăţirea infrastructurii 
de utilităţi publice. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 257 -

470. Legea bugetului de stat pe anul 
2010, Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2010, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 500 mii lei, pentru construire 
grădiniţă în comuna Suhurlui, 
Judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Starea actuală a sediului 
 în care îşi desfăşoară activitatea  
gradinita din comuna Suhurlui,   nu 
oferă angajaţilor si prescolarilor  
condiţiile necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

471. Legea bugetului de stat pe anul 
2010, Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2010, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei în valoare 
de 630 mii lei pentru construirea 
unui Centru social de zi în 
com.Braniştea, Judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Alocarea sumei are in vedere 
avansarea lucrarilor de constructie 
a Centrului Social de zi in comuna 
Braniştea. 
Suma alocata este pentru faza de 
execuţie. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

472. Legea bugetului de stat pe anul Se propuen alocarea sumei de 270 Numărul mare de pacienţi înscrişi Se propune respingerea, întrucât: 
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2010, Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2010, pozitia 18 

mii lei pentru reabilitarea salii de 
ferstivităţi în satul Traianm, comuna 
Braniştea, cu schimbarea detinaţie in 
cabinet medical şi farmacie 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

la cabinetul medical face aproape 
imposobilă desfăşurarea în bune 
condiţii a activiţii dispensarului 
uman. 
 
 

- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

473. Legea bugetului de stat pe anul 
2010, Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2010, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei de 4200 
mii lei pentru modernizarea 
drumurilor de expolatare agricolă din 
comuna Lieşti , judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Drumurile de exploatare agricolă  
actuale se află într-o stare precară 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

474.  Legea bugetului de stat pe anul 
2010, Anexa 7 Sume defalcate din 

Se propune alocarea sumei de 4000 
mii lei pentru construirea unie săli de 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
scolare sportive a elevilor este 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
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taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2010, pozitia 18 

sport cu capacitate de 150 de locuri, 
în comuna Lieşti , Judeţul Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

necesară amenajarea unei baze 
sportive, amenajat şi dotat 
corespunzător, care să asigure 
elevilor  condiţiile optime şi mai 
ales  siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportiv. 
 
 

fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

475. Legea bugetului de stat pe anul 
2010, Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2010, pozitia 18 

Se propune alocarea sumei de 120 
mii lei pentru realizarea unui puţ 
forat, H-350 m, în satul Fântâni,  
Comuna Nicoreşti, Judeţul Galaţi. 
Iniţiatori: 
Deputat PNL Victor Paul Dobre 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui puţ forat care să 
asigure calitatea necesară de apă. 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buge 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

476. Anexa nr.7 SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul – Extindere reţea 

Investiţia este necesară pentru a se 
asigura accesul la apă potabilă a 
locuitorilor oraşului Chitila.  

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
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anul 2010 
 

alimentare cu apa  potabila în oraşul 
Chitila, cu suma de 1000 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010. 
 
Iniţiatori: 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

 
 
 
 
 

prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
477. Anexa nr.7  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul – Crearea şi modernizarea 
de spaţii verzi precum şi înfiinţarea 
de trotuare în comuna Clinceni, cu 
suma de 1000 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Iniţiatori: 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Lipsa spatii de recreere pentru copii 
si adulti. De asemenea, lipsesc 
trotuarele şi spaţiile pietonale 
necesare deplasării în siguranţă a 
cetăţenilor comunei Clinceni.   
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 

478. Anexa nr.7 SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul – Crearea şi modernizarea 

Lipsa spatii de recreere pentru copii 
si adulti. De asemenea, lipsesc 
trotuarele şi spaţiile pietonale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
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anul 2010 
 

de spaţii verzi precum şi înfiinţarea 
de trotuare în comuna Periş, cu suma 
de 1000 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Iniţiatori: 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

necesare deplasării în siguranţă a 
cetăţenilor comunei Periş.   
 

prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 

479. Anexa nr.7  SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul – Finalizare construcţie 
stadion comuna Chiajna, cu suma de 
1000 mii lei;  
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Iniţiatori: 
Deputat Călin Popescu –Tăriceanu, 
PNL 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL  

Stadionul reprezinta un obiectiv 
socio-cultural important în comuna 
Chiajna iar finalizarea sa va 
reprezenta un element benefic 
pentru dezvoltarea comunei.  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
480. Anexa 7 SUME defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 1.500 
mii lei pentru reabilitarea Centrului 

Necesitatea amenajarii unei unităţi 
adecvate de tratare şi asistenţă 
medicala a cetatenilor din orasul 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
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anul 2010 
 

de sănătate din oraşul Drăgăneşti – 
Olt, judeţul Olt. 
 
Sursa de finanţare:Alocare din suma 
prevăzută în program 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Drăgăneşti – Olt. 
 

prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

481. Anexa 7 SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 3.000 
mii lei pentru reabilitarea şi 
modernizarea sediului Primăriei din 
oraşul Drăgăneşti – Olt, judeţul Olt. 
 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 
2010 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Necesitatea asigurarii unor conditii 
de lucru decente si un spatiu 
adecvat lucrului cu cetatenii. 
 

Se propune respingerea întrucât; 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm că o mai 
bună colectare a  taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificată încât să 
poată constitui sursă de 
finanţare. 
 

482. Anexa 7 SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 450 
mii lei pentru modernizarea sediului 
Primăriei din comuna Scărişoara, 
judeţul Olt 

Necesitatea asigurării unor condiţii 
de lucru decente şi un spaţiu 
adecvat lucrului cu cetăţenii. 
 

Se propune respingerea întrucât; 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm că o mai 
bună colectare a  taxelor şi 
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Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 
2010. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificată încât să 
poată constitui sursă de 
finanţare. 
 

483. Anexa 7 SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 1.100 
mii lei pentru finalizarea lucrărilor de 
modernizare a sediului primăriei din 
comuna Mihaeşti, judeţul Olt  
 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 
2010. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Necesitatea asigurarii unor conditii 
de lucru decente si un spatiu 
adecvat lucrului cu cetatenii. 
 

Se propune respingerea întrucât; 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm că o mai 
bună colectare a  taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificată încât să 
poată constitui sursă de 
finanţare. 
 

484. Anexa 7 SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 320 
mii lei pentru reabilitarea 
dispensarului comunal din comuna 
Orlea, judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: 

Nu exista in prezent o unitate 
adecvata de tratare si asistenta 
medicala a cetatenilor din comuna. 
 

Se propune respingerea întrucât; 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm că o mai 
bună colectare a  taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificată încât să 
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O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 
2010 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

poată constitui sursă de 
finanţare. 
 

485. Anexa 7 SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 914 
mii lei  pentru modernizarea sediului 
Primăriei din oraşul Scorniceşti, 
judeţul Olt  
 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 
2010. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 
 

Necesitatea asigurarii unor conditii 
de lucru decente si un spatiu 
adecvat lucrului cu cetatenii. 
 

Se propune respingerea întrucât; 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm că o mai 
bună colectare a  taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificată încât să 
poată constitui sursă de 
finanţare. 
 

486. Anexa 7 SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru amenajarea Centrului Civic 
ăn comuna Drăghiceni, judeţul Olt 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 

Necesitatea îmbunătăţirii aspectului 
estetic al comunei 
 

Se propune respingerea întrucât; 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm că o mai 
bună colectare a  taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificată încât să 
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2010. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

poată constitui sursă de 
finanţare. 
 

487. Anexa 7 SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 600 
mii lei pentru finalizarea lucrărilor de 
extindere şi reabilitare a sediului 
primăriei din comuna Izvoarele, 
judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 
2010. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Necesitatea asigurarii unor conditii 
de lucru decente si un spatiu 
adecvat lucrului cu cetatenii. 
 

Se propune respingerea întrucât; 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm că o mai 
bună colectare a  taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificată încât să 
poată constitui sursă de 
finanţare. 
 

488. Anexa 7 SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 8.000 
mii lei pentru demararea lucrărilor de 
modernizare şi dotarea Spitalului 
Orăşenesc din oraşul Balş, judeţul 
Olt 
 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 

Necesitatea amenajării unei unităţi 
adecvate de tratare şi asistenţă 
medicală a cetăţenilor din oraş. 
 

Se propune respingerea întrucât; 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm că o mai 
bună colectare a  taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificată încât să 
poată constitui sursă de 
finanţare. 
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2010. 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

489. Anexa 7 SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 59 mii 
lei pentru extinderea reţelei de gaze 
naturale în comuna Potcoava, judeţul 
Olt. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui obiectiv 
de investiţii deosebit de important 
pentru locuitorii oraşului. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

490. Anexa 7 SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 68 mii 
lei pentru extinderea reţelei de gaze 
naturale pe B-dul Muncii, oraşul 
Scorniceşti, judeţul Olt  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui obiectiv 
de investiţii deosebit de important 
pentru locuitorii oraşului. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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PNL 
 

491. Anexa 7 SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 367 
mii lei pentru extinderea reţelei de 
gaze naturale pe strada Bircii, oraşul 
Scorniceşti, judeţul Olt  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui obiectiv 
de investiţii deosebit de important 
pentru locuitorii oraşului. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

492. Proiectul de buget pe anul 2010, 
Anexa 7 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

Se propune alocarea sumei 200 mii 
lei pentru obiectivul ”Consolidare , 
extindere si modernizare Sediu 
Primarie Comuna Mihail 
Kogalniceanu ”, jud. Tulcea 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

493. Proiectul de buget pe anul 2010, 
Anexa 7 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

Se propune alocarea sumei 200 mii 
lei pentru obiectivul ”Construire , 
Sediu Primarie Comuna Casimcea ”, 
jud. Tulcea 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
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Autori: deputat PNL Octavian Popa 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

494. Proiectul de buget pe anul 2010, 
Anexa 7 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

Se propune alocarea sumei 150 mii 
lei pentru obiectivul ”Construire , 
Sediu Primarie Comuna Casimcea ”, 
jud. Tulcea 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 
Autori: deputat PNL Octavian Popa 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

495. Anexa nr 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea cu suma de 
500.000 lei pentru obiectivul Clădire 
sediu Serviciul public comunitar 
local de evidenţă a persoanelor Tg. 
Cărbuneşti”, oraş Târgu Cărbuneşti, 
jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 20 – Judeţul Gorj 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 

Investiţia „Clădire sediu Serviciul 
public comunitar local de evidenţă 
a persoanelor Tg. Cărbuneşti” cu 
termen de finalizare mai 2010 
realizată aproximativ 40%, 
contribuţia  necsară pentru 
finalizarea acesteia fiind de 
500.000   lei. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
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Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate.. 

496. Anexa nr 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea cu suma de 
110.000  lei pentru obiectivul 
„Înfiinţare Eco-parc în oraşul 
Turceni”,  jud. Gorj 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 20 – Judeţul Gorj 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Îmbunătăţirea calităţii mediului 
prin realizarea de spaţii verzi în 
localităţi 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

497. Anexa nr 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei  de 
140.000   lei pentru „Echilibrare 
buget, venituri salariale pe 3 luni”, 
comuna Ciuperceni, jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 

Asigurarea veniturilor salariale 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
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Poziţia 20 – Judeţul Gorj 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

criterii: 
- capacitatea financiară 

calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

498. Anexa nr 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 
140.000 pentru „Echilibrare buget, 
venituri salariale pe 3 luni”, comuna 
Runcu, jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 20 – Judeţul Gorj 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Asigurarea veniturilor salariale 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

499. Anexa nr 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune  alocarea sumei de 
300.000   lei pentru obiectivul 
„Terminare  lucrări la sediul 
primăriei”, comuna Samarineşti, jud. 
Gorj 

Suma este necesară pentru 
terminarea lucrărilor sediului 
primăriei Samarineşti, începută  în 
anul 2002. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
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Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 20 – Judeţul Gorj 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

500. Anexa nr 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 
140.000 lei pentru „Echilibrare 
buget, venituri salariale pe 3 luni”, 
comuna Samarineşti, jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 20 – Judeţul Gorj 
 
Autori: 
Deputat PNL - Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Asigurarea veniturilor salariale 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

501. Anexa nr 7 Poziţia 20, jud. Gorj Suma este necesară pentru Se propune respingerea, întrucât: 
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Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 60.000  
lei pentru obiectivul „Modernizare 
anexă primărie Scoarţa”, jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 20 – Judeţul Gorj 
 
Autori: 
Deputat PNL – Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

modernizare anexă sediului 
primăriei Scoarţa. 
 

- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

502. Anexa nr 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 
1.000.000   lei pentru obiectivul 
„Modernizare, reabilitare Şcoală 
Scoarţa”, jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 20 – Judeţul Gorj 
 
Autori: 
Deputat PNL – Dan Morega 

Modernizarea şcolii. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
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Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

503. Anexa nr 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 
800.000 lei pentru obiectivul 
„Modernizare, reabilitare Şcoala 
Bobu, comuna Scoarţa, jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 20 – Judeţul Gorj 
 
Autori: 
Deputat PNL – Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Modernizarea şcolii. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

504. Anexa nr 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 
150.000 lei pentru obiectivul „Studii 
de fezabilitate al proiectelor pentru 
reabilitare şcoli, parcuri, cămine 
culturale şi locuri de joacă”, comuna 
Stejari, jud. Gorj 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii 
copiilor. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
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– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 20 – Judeţul Gorj 
 
Autori: 
Deputat PNL – Dan Morega 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

505. Anexa nr.7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  

Poziţia 4, jud. Bacău 
Se propune alocarea sumei de 40 mii 
lei  pentru com. Blăgeşti, pentru 
obiectivul AMENAJARE ANEXE 
PRIMARIE,  
 
Sursa de finanţare:  
Sursa de finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 4 – Judetul Bacau 

 
Autori  
Deputat PNL Mihai Banu 
Deputat PNL Ionel Palăr 
Senator PNL Gabriel Berca 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

 

 Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unor obiective de 
interes local, care au menirea sa 
ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
  

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

506. Anexa nr.7 Poziţia 4, jud. Bacău Sumele sunt necesare pentru Se propune respingerea, întrucât: 
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Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  

Se propune alocarea sumei de  
600mii lei, pentru obiectivul 
CONSTRUIRE GRUP UTILITATI 
ITESTI, judeţul  Bacău 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 4 – Judetul Bacau 
 
Autori  
Deputat Mihai Banu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

viabilizarea unor obiective de 
interes local, care au menirea sa 
ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
 
 
 

- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

507. Anexa nr.7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  

Poziţia 4, jud. Bacău 
Se propune alocarea sumei de  
360.mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului CONSTRUIRE PARC 
AGREMENT SAT ITESTI, judeţul  
Bacău. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 4 – Judetul Bacau 

Asigurarea de spatiu verde 
amenajat pentru oamenii din 
comuna 
 
  

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
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Autori  
Deputat Mihai Banu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 

calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

508. Anexa nr.7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  

Poziţia 4, jud. Bacău 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul  Bacău, 
pentru obiectivul 
CONSTRUCTIE TROTUARE, 
comuna Hemeiuş, cu suma de  428, 
079 mii lei  
 
Sursa de finantare 
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 4 – Judetul Bacau 
 
Autori  
Deputat Mihai Banu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unor obiective de 
interes local, care au menirea sa 
ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate.. 

509. Anexa nr.7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  

Poziţia 4, jud. Bacău 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul  Bacău, 
pentru obiectivul 
EXTINDERE SI MODERNIZARE 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unor obiective de 
interes local, care au menirea sa 
ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
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SEDIU PRIMARIE, comuna 
Bereşti-Bistriţa, cu suma de 1.200 
mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 4 – Judetul Bacau 
 
Autori  
Deputat Mihai Banu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

 
 

fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

510. Anexa nr.7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  

Poziţia 4, jud. Bacău 
Se propune alocarea  sumei de 797, 
290 mii, pentru obiectivul 
CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE, 
comuna Prăjeşti, judeţul  Bacău 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 4 – Judetul Bacau 
 
Autori  
Deputat Mihai Banu 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unor obiective de 
interes local, care au menirea sa 
ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
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Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

511. Anexa nr.7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  

Poziţia 4, jud. Bacău 
Se propunealocarea  sumei de 800 
mii lei prevăzute, pentru obiectivul 
CONSTRUIRE CAI PIETONALE 
RACACIUNI PARALEL CU DN2 
5KM-IN FAZA DE PROIECTARE, 
comuna Răcăciuni, judeţul  Bacău 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 4 – Judetul Bacau 
 
Autori  
Deputat Mihai Banu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unor obiective de 
interes local, care au menirea sa 
ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010– Pozitia 4 – Judetul 
Bacau 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

512. Anexa nr.7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Pozitia 4 Bacau  
Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului „”Centru de Afaceri si 
Expoziţional Bacău” cu suma de 
21.342 mii lei.  

Obiectivul este necesar pentru 
dezvoltarea mediului de afaceri atat 
in orasul Bacau, cat si in regiune. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
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Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 4 – Judetul Bacau 
 
Autori  
Deputat Mihai Banu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

513. Anexa nr.7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  

Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului Modernizare si 
reabilitare strazi in orasul Berbesti, 
jud. Valcea  
 
Sursa de finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 40 – Judetul Valcea 
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 
judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural.   
 
  

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 
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514. Anexa nr.7 

Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  

Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune alocarea sumei de 250 
mii lei., in vederea realizarii 
obiectivului ,,Reabilitare dispensar 
comunal” comuna Berislavesti,  
judeţul Valcea 
 
Sursa 
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 40 – Judetul Valcea  
 
Autori: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

515. Anexa nr.7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  

Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei., in vederea realizarii 
obiectivului ,,Realizare sistem video 
si informatic” comuna Boisoara, 
judeţul Valcea. 
 
Sursa bugetul  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 40 – Judetul Valcea 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
 
  

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
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Autor: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

516. Anexa nr.7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010   
 

Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune alocarea sumei de 150 
mii lei., in vederea realizarii 
obiectivului ,,Reabilitare sediu 
primarie” comuna Racovita, judeţul 
Valcea 
 
Sursa  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 40 – Judetul Valcea 
 
Autor: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
  

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

517. Anexa nr.7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  

Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei. 
in vederea realizarii obiectivului 
,,Cheltuieli curente si de capital” 
comuna Runcu judeţul Valcea 
 
Sursa  

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
 
 
  

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
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Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 40 – Judetul Valcea 
 
Autor: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

518. Anexa nr.7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune alocarea sumei 150  de 
mii lei in vederea realizarii 
obiectivului , ,,Dotarea scolilor cu 
calculatoare”  oras Baile Olanesti, 
jud. Valcea 
 
Sursa  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 – SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 40 – Judetul Valcea 
 
Autor 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
  

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

519. Anexa nr.7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 

Pozitia 40, Judetul Valcea 
Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei. 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 

Se propune respingerea, întrucât: 
Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  

in vederea realizarii obiectivului 
,,Reabilitare camin batrani Stoiceni” 
comuna Nicolae Balcescu judeţul 
Valcea 
 
Sursa  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 40 – Judetul Valcea 
 
Autor: 
Deputat PNL,  Cristian Buican 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

în acest spaţiu. 
 
  

anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

520. Anexa nr.7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Pozitia 2, Judetul Arad  
Se propune alocarea sumei de 198,38  
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului ,,REAMENAJARE 
PARC IN LOC. GRANICERI” 
,JUD.ARAD' 
 
Sursa de finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 2 – Judetul Arad 

Autor: 
Deputat PNL,  Mihaita Calimente 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 
judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural.   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
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Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate.. 

521. Anexa nr.7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  

Pozitia 2, Judetul Arad  
Se propune sumei destinate Judetului 
Arad, in vederea realizarii 
obiectivului ,,Reabilitare si extindere 
Camin Cultural in Comuna Socodor 
„ JUDETUL ARAD', cu suma de  
460 lei. 
 
Sursa de finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 40 – Judetul Valcea  
 
Autor: 
Deputat PNL,  Mihaita Calimente 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 
judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural.   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

522. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 5, Jud. Bihor  
Se propune alocarea  sumei cu 59 mii 
lei pentru realizare sistem de 
supraveghere/pază comuna 
Răbăgani, jud Bihor. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
7, poziţia 5 Jud. Bihor 
 

Implementarea unui astfel de 
sistem răspunde noilor reglementări 
în domeniu, contribuind la 
asigurarea ordinii şi liniştii publice. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
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Autor: deputat PNL Nicolae Jolţa, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senatul 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 

ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din 
sumele defalcate. 

523. Anexa nr.7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010.  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul:  
„Clădire pentru subunitate pompieri 
militari, o grupă jandarmerie 
montană şi un centru de intervenţie 
tip SMURD, în comuna Şinca Nouă, 
judeţul Braşov” cu suma de 1500 mii 
lei. 
 
Sursa: Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 8 – Judetul Brasov 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL,  Gheorghe Gabor  
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Investiţia este deja începută, fiind 
necesari încă 1500 mii lei pentru 
finalizarea construcţiei şi o pentru 
dotarea necesară funcţionării 
serviciului. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 

524. Anexa nr.7 Se propune suplimentarea sumei În prezent s-a realizat studiul de Se propune respingerea, întrucât: 
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Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010.  

prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul : 
„Reabilitare  CAMIN CULTURAL 
loc UCEA DE JOS, judeţul Braşov”  
cu suma de 40 mii lei . 
 
Sursa: Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 8 – Judetul Brasov. 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL,  Gheorghe Gabor  
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

fezabilitate pentru efectuarea  
reabilitării. 

- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

525. Anexa nr.7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul : 
„Reabilitare retele de apa potabila in 
localitatea  Ucea de Jos si Ucea de 
Sus, judeţul Braşov”  cu suma de  65 
mii lei. 
 
Sursa: Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 8 – Judetul Brasov. 
 
Iniţiatori: 

Investiţie in curs de realizare. Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
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Deputat PNL,  Gheorghe Gabor  
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

526. Anexa nr.7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul : 
„Reabilitare sediul Primariei Ucea, 
judeţul Braşov cu  suma de 50 mii 
lei. 
 
Sursa: Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 8 – Judetul Brasov. 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL,  Gheorghe Gabor  
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Investitie în curs de derulare. Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
527. Anexa nr.7 

Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul : 
„Reabilitarea, modernizarea si 
dotarea asezamant cultural (COC) 
din orasul Rupea", judeţul Braşov cu 
suma 1.270 lei 
 
Sursa: Bugetul de stat pe anul 2010  

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
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Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 8 – Judetul 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL,  Gheorghe Gabor  
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

528. Anexa nr.7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul : 
 
„Sistem pachetizat retele utilitati si 
brasamente   pentru alimentare cu 
apa, canalizare, ape menajere, 
canalizare ape pluviale, infrastructura 
strazi, trotuare, podete, rigole, piste 
biciclete, alimentare si distributie 
energie electrica, gaze  naturale, 
retele fibra optica pentru telefonie, 
radio, TV, cablu internet in Loc. 
Prejmer, Lunca Calnicului si 
Stupini”, judeţul Braşov cu suma  
85.000 mii lei. 
 
Iniţiatori: 
Deputat PNL,  Gheorghe Gabor  
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

 Se propune respingerea întrucât; 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm că o mai 
bună colectare a  taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificată încât să 
poată constitui sursă de 
finanţare. 

 

529. Anexa nr. 7, Sume defalcate din Se propune alocarea a  230 mii lei Suma este necesară reabilitării Se propune respingerea, întrucât: 
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taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

din suma alocată judeţului Satu 
Mare, poziţia 32 pentru reabilitarea 
modernizarea şcolilor generale din 
loc Iegherişte şi Crucişor, com 
Poiana Codrului, jud Satu Mare 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, Anexa nr. 6, poz. 32 
 
Autor: Deputat PNL Buda Viorel 
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

termice şi modernizarea grupurilor 
sanitare la aceste unităţi de 
învăţământ 
 

- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 
 

530. Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea a  380 mii lei 
din suma alocată judeţului Satu 
Mare, poziţia 32 pe fişa de investiţii, 
pentru achiziţionarea a 2 puţuri şi a 
bazinelor de înmagazinare a apei în 
comuna Poiana Codrului, jud Satu 
Mare 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, anexa nr. 7, poz 32  
 
Autor: Deputat PNL Buda Viorel 
Deputat PNL , Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este necesară pentru a se 
furniza apă pentru populaţie. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

531. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 2929 
mii RON pentru finanţarea 
proiectului de reabilitare a Blocului 
de locuinţe sociale C3, corp A, din 
municipiul Zalău, judeţul Sălaj. 

Reabilitarea acestui bloc este 
necesară pentru a asigura un trai 
decent şi sigur pentru categoriile 
sociale defavorizate. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
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Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
7, poziţia 33, judeţul Sălaj. 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

 
 
 
 
 

unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

532. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 1804 
mii RON pentru finanţarea 
proiectului de reabilitare a Blocului 
de locuinţe sociale Astralis, din 
municipiul Zalău, judeţul Sălaj. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
7, poziţia 33, judeţul Sălaj. 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Reabilitarea acestui bloc este 
necesară pentru a asigura un trai 
decent şi sigur pentru categoriile 
sociale defavorizate. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

533. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 60 mii 
RON pentru finanţarea proiectului de 
reabilitare a dispensarului din 
comuna Ileanda, judeţul Sălaj. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
7, poziţia 33, judeţul Sălaj 

Reabilitarea acestui dispensar este 
necesară pentru a asigura servicii 
medicale decente pentru locuitorii 
acestei localităţi. 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
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Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

 

534. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 5600 
mii RON pentru finanţarea 
proiectului de reabilitare a primăriei 
din comuna Ileanda, judeţul Sălaj. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
7, poziţia 33, judeţul Sălaj 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Această sumă este necesară pentru 
finalizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

535. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 1000 
mii RON pentru finanţarea 
proiectului de construire a unui sediu 
pentru  primăria din comuna Bocşa, 
judeţul Sălaj. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
7, poziţia 33, judeţul Sălaj 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu, Grupurile parlamentare 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
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PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

536. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 900 
mii RON pentru finanţarea 
proiectului de construire a unui sediu 
pentru  primăria din comuna Coseiu, 
judeţul Sălaj. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
7, poziţia 33, judeţul Sălaj 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

537. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 33000 
mii RON  pentru efectuarea unor 
lucrări edilitare în cartierul Merilor, 
mun. Zalău, judeţul Sălaj. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
7, poziţia 33, judeţul Sălaj 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

538. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 

Se propune alocarea sumei de 2028 
mii RON  pentru efectuarea unor 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
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valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 
 
 
 
 
 

lucrări de amenajare a intrarii in 
mun. Zalău, judeţul Sălaj. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
7, poziţia 33, judeţul Sălaj 
 
Autor:  
deputaţi PNL: Mirel Taloş, Eugen 
Nicolăescu, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

menţionat. 
 
 

anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

539. Anexa nr. 7 
 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 9, Judeţul Brăila  
Se propune alocarea sumei de 190 
mii lei  pentru reabilitare dispensar 
medical sat Siliştea, jud.Brăila  
 
Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
7, poziţia 9 Jud. Brăila 
 
Iniţiatori: deputaţi PNL: Diana 
Tuşa, Eugen Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru a asigura servicii medicale 
de calitate în mediul rural. 
 
  

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

540. Anexa nr. 7 
 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 9, Judeţul Brăila  
Se propune alocarea sumei de 11 000 
mii lei  pentru construcţie dispensar 
medical Comuna Gradiştea, 
jud.Brăila  
 
Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 

Pentru a asigura servicii medicale 
de calitate în mediul rural. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
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7, poziţia 9 Jud. Brăila 
 
Iniţiatori: deputaţi PNL: Diana 
Tuşa, Eugen Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 

541. Anexa nr. 7 
 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 9, Judeţul Brăila  
Se propune alocarea sumei de 370 
mii lei  pentru extindere şi 
modernizare dispensar medical, 
Comuna Mircea Vodă, Jud. Brăila 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
7, poziţia 9 Jud. Brăila 
 
Iniţiatori: deputaţi PNL: Diana 
Tuşa, Eugen Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru a asigura servicii medicale 
de calitate în mediul rural. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

542. Anexa nr. 7 
 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 9, Judeţul Brăila  
Se propune alocarea sumei de 213 
mii lei  pentru Reabilitare dispensar 
uman, Comuna Tichileşti, jud. Brăila 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
7, poziţia 9 Jud. Brăila 
 
Iniţiatori: deputaţi PNL: Diana 
Tuşa, Eugen Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru a asigura servicii medicale 
de calitate în mediul rural. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
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543. Anexa nr. 7 
 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 9, Judeţul Brăila  
Se propune alocarea sumei de 325 
mii lei pentru extindere şi 
modernizare sediu primărie, Comuna 
Mircea Vodă, jud. Brăila 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
7, poziţia 9 Jud. Brăila 
 
Iniţiatori: deputaţi PNL: Diana 
Tuşa, Eugen Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Vechimea acestor cladiri impune 
lucrări de construcţie a unor noi 
sedii sau dupa caz lucrări de  
modernizare. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

544. Anexa nr. 7 
 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 9, Judeţul Brăila  
Se propune alocarea sumei de 800 
mii lei construcţie sediu primărie 
Comuna Siliştea, jud. Brăila. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
7, poziţia 9 Jud. Brăila 
 
Iniţiatori: deputaţi PNL: Diana 
Tuşa, Eugen Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Vechimea acestor cladiri impune 
lucrări de construcţie a unor noi 
sedii sau dupa caz lucrări de  
modernizare. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

545. Anexa nr. 7 
 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 9, Judeţul Brăila  
Se propune alocarea sumei de 450 
mii lei construcţie sediu primărie 
Comuna Gradiştea, jud. Brăila 
 
Sursa de finanţare 

Vechimea acestor cladiri impune 
lucrări de construcţie a unor noi 
sedii sau dupa caz lucrări de  
modernizare. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
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Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
7, poziţia 9 Jud. Brăila 
 
Iniţiatori: deputaţi PNL: Diana 
Tuşa, Eugen Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

546. Anexa nr. 7 
 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  
 

Poziţia 9, Judeţul Brăila  
Se propune alocarea sumei de 150 
mii lei pentru reabilitarea, 
modernizarea şi dotarea obiectivului 
Casă de Cultură, oraş Făurei, jud. 
Brăila 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
7, poziţia 9 Jud. Brăila 
 
Iniţiatori: deputaţi PNL: Diana 
Tuşa, Eugen Nicolăescu  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru acest obiectiv sunt necesare 
lucrări de reabilitare şi 
modernizare,  astfel încât acest 
spaţiu să devină adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
acestei localităţi. 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

547. Anexa nr. 7 
Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  
 

Poziţia 9, Judeţul Brăila  
Se propune alocarea sumei de 950 
mii lei pentru construirea „Centrului 
pentru îngrijire bătrâni”, comuna 
Gradiştea, jud. Brăila. 
  
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
7, Poziţia 9 Jud. Brăila 
 

Pentru asigurarea unor servicii de 
asistenţă socială persoanelor 
vârstnice din zona.  
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
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Iniţiatori: deputaţi PNL: Diana 
Tuşa, Eugen Nicolăescu 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

548. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 21, Judeţul Harghita 
Se propune alocarea sumei de 900 
mii lei pentru finanţarea planului 
integrat de dezvoltare urbană a 
municipiului Topliţa, Jud. Harghita. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
7, poziţia 21 Jud. Harghita. 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

 
Această sumă reprezintă cota de 
cofinanţare a proiectului, sumă fără 
de care acest obiectiv nu poate fi 
finalizat. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

549. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 21, Judeţul Harghita 
 
Se propune alocare sumei de 800 mii 
lei pentru reabilitare trotuare în 
municipiul Topliţa, Jud. Harghita. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
7, poziţia 21 Jud. Harghita 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi 

Starea precară a infrastructurii 
pentru pietoni din municipiul 
Topliţa impune astfel de lucrări de 
modernizare. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
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Senat 
550. Anexa 7 

Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 21, Judeţul Harghita 
 
Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru construire pod peste 
râul  Mureş, cartier Vâgani, 
Municipiul Topliţa, Jud Harghita. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
7, poziţia 21 Jud. Harghita 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

Construirea acestui obiectiv de 
investiţii este necesară locuitorlior 
din Municipiul Topliţa pentru a 
facilita accesul în părţi diferite ale 
oraşului. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

551. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 21, Judeţul Harghita 
Se propune alocarea sumei de 900 
mii lei pentru finanţarea planului 
integrat de dezvoltare urbană a 
municipiului Topliţa, Jud. Harghita. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
7, poziţia 21 Jud. Harghita. 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Această sumă reprezintă cota de 
cofinanţare a proiectului, sumă fără 
de care acest obiectiv nu poate fi 
finalizat. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
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552. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 21, Judeţul Harghita 
Se propune alocare sumei de 800 mii 
lei pentru reabilitare trotuare în 
municipiul Topliţa, Jud. Harghita. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
7, poziţia 21 Jud. Harghita 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Starea precară a infrastructurii 
pentru pietoni din municipiul 
Topliţa impune astfel de lucrări de 
modernizare. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

553. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 21, Judeţul Harghita 
 
Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru construire pod peste 
râul  Mureş, cartier Vâgani, 
Municipiul Topliţa, Jud Harghita. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
7, poziţia 21 Jud. Harghita 
 
Iniţiatori:  
deputaţi PNL: Diana Tuşa, Eugen 
Nicolăescu,  Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Construirea acestui obiectiv de 
investiţii este necesară locuitorlior 
din Municipiul Topliţa pentru a 
facilita accesul în părţi diferite ale 
oraşului. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

554. Anexa 7 – Legea bugetului de stat 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 

Anexa 7 – Legea Bugetului de stat  

Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
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anul 2010 – poziţia 8 Braşov  
 

bugetelor locale pe anul anul 2010 – 
poziţia 8 Braşov 
 
Se propune alocarea din suma 
prevăzută a sumei de 700mii lei în 
vederea finanţării obiectivului 
„Realizare sediu primarie”, com. 
Feldioara, jud. Brasov 
 
Deputat Mihai Aurel Dontu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

555. Legea bugetului de stat pe anul 
2010, Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2010, pozitia 41 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru Amenajare piaţă în 
comuna Băleşti, judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea actuală a pieţei este într-o 
stare precară.   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

556. Legea bugetului de stat pe anul 
2010, Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2010, pozitia 41 

Se propune alocarea sumei de 550 
mii lei pentru Construcţie sediu 
primărie în comuna Dumitreşti, 
judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 

Starea actuală a sediului primăriei 
nu oferă angajaţilor condiţiile 
necesare pentru buna desfăşurare a 
activităţii : spaţii insuficiente 
pentru birourile acestora, grupuri 
sanitare improprii, resurse 
materiale- echipamente IT, 
mobilier etc- insuficiente. Este 
necesar ca sediul actual al primăriei 
să fie reabilitat pentru obţinerea 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
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Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

unor rezultate mai bune ale 
activităţii administraţiei publice 
locale. 
 
 

557. Legea bugetului de stat pe anul 
2010, Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2010, pozitia 41 

Se propune alocarea sumei de 180 
mii lei pentru Reabilitare şi extindere 
Dispensar Medical, comuna 
Homocea, judeţul Vrancea. 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea actuală a sediului 
dispensarului nu oferă angajaţilor şi 
pacienţilor condiţiile necesare 
pentru buna desfăşurare a activităţii 
: spaţii insuficiente, grupuri 
sanitare improprii, resurse 
materiale- echipamente IT, 
mobilier etc- insuficiente.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

558. Legea bugetului de stat pe anul 
2010, Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2010, pozitia 41 

Se propune alocarea sumei de 446 
mii lei pentru Extindere sediu 
primărie, comuna Homocea, judeţul 
Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea actuală a sediului primăriei 
nu oferă angajaţilor condiţiile 
necesare pentru buna desfăşurare a 
activităţii : spaţii insuficiente 
pentru birourile acestora, grupuri 
sanitare improprii, resurse 
materiale- echipamente IT, 
mobilier etc- insuficiente. Este 
necesar ca sediul actual al primăriei 
să fie reabilitat pentru obţinerea 
unor rezultate mai bune ale 
activităţii administraţiei publice 
locale. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

559. Legea bugetului de stat pe anul 
2010, Anexa 7 Sume defalcate din 

Se propune alocarea sumei de 2.800 
mii lei pentru Reabilitare Sediu 

Starea actuală a sediului primăriei 
nu oferă angajaţilor condiţiile 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
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taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2010, pozitia 41 

primărie, comuna Slobozia Bradului, 
judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

necesare pentru buna desfăşurare a 
activităţii : spaţii insuficiente 
pentru birourile acestora, grupuri 
sanitare improprii, resurse 
materiale- echipamente IT, 
mobilier etc- insuficiente. Este 
necesar ca sediul actual al primăriei 
să fie reabilitat pentru obţinerea 
unor rezultate mai bune ale 
activităţii administraţiei publice 
locale. 
 
 

anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

560. Legea bugetului de stat pe anul 
2010, Anexa 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2010, pozitia 41 

Se propune alocarea sumei de 
592,409 mii lei pentru Construcție 
baza sportivă Tip I în comuna 
Broşteni, judeţul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Inexistenţa unei baze sportive, deşi 
sunt foarte mulţi solicitanţi. 
-aceasta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit pentru 
desfăşurarea unor activităţi de 
natură sportivă în echipă  (jocuri de 
sală), şi/sau  pentru antrenamentul 
individual etc 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

561. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 4373 
mii lei pentru oraşul Roşiori de 
Vede, în vederea realizării 
obiectivului "consolidare sediu 
primărie" 
 
Sursa de finanţare: 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
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Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 

562. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 400 
mii lei pentru oraşul Roşiori de 
Vede, în vederea realizării 
obiectivului "actualizare PUG" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

563. Anexa nr 7 Poziţia 36, jud. Teleorman Sumele sunt necesare pentru Se propune respingerea, întrucât: 
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Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 10174 
mii lei pentru oraşul Roşiori de 
Vede, în vederea realizării 
obiectivului "amenajare piaţă 
centrală" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
 
 

- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

564. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 592 
mii lei pentru oraşul Roşiori de 
Vede, în vederea realizării 
obiectivului "reabilitare internat 
Grup şcolar agricol" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
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Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

565. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Se propune alocarea sumei de 14552 
mii lei pentru oraşul Roşiori de 
Vede, în vederea realizării 
obiectivului "construire centru 
expoziţional şi centru de afaceri" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii  
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

566. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 108 
mii lei pentru comuna Botoroaga, 
judeţul Teleorman,, în vederea 
realizării obiectivului "parc Valea 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
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Cireşului, amenajare spaţii verzi" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
 
 
 

unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

567. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 140 
mii lei pentru comuna Botoroaga, 
judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "reabilitare 
şcoală Călugăru, 40% de finalizat" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
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Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

568. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 80 mii 
lei pentru comuna Botoroaga, judeţul 
Teleorman,, în vederea realizării 
obiectivului "dispensar medical 
Valea Cireşului, de finalizat 30%" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

569. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru comuna Bragadiru, 
judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "centrală 
termică grădiniţă" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
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– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

570. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru comuna Buzescu, 
judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "parc 
comunal" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
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571. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 300 
mii lei pentru comuna Călmăţuiu de 
Sus, în vederea realizării obiectivului 
"actualizare PUG" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

572. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru comuna Ciolăneşti, 
judeţul Teleorman,, în vederea 
realizării obiectivului "parc 
comunal" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
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Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

573. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru comuna Conţeşti, în 
vederea realizării obiectivului 
"actualizare PUG" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

574. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 30 mii 
lei pentru comuna Conţeşti, în 
vederea realizării obiectivului 
"centrală termică şi calorifere la 
biserică" 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
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Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
 

575. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 35 mii 
lei pentru comuna Conţeşti, în 
vederea realizării obiectivului "gard 
la grădiniţă" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
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Camera Deputaţilor şi Senat 
 

576. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 25 mii 
lei pentru comuna Conţeşti, în 
vederea realizării obiectivului 
"împrejmuire cimitir" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

577. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 2425 
mii lei pentru comuna Bujoru, în 
vederea realizării obiectivului 
"investiţii şi echilibrare cheltuieli" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
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Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

578. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru comuna Dracea, în 
vederea realizării obiectivului 
"reabilitare termică şcoală " 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

579. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 800 
mii lei pentru comuna Dracea, în 
vederea realizării obiectivului 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
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"amenajare stadion comunal " 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

580. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 400 
mii lei pentru oraşul Roşiori de 
Vede, în vederea realizării 
obiectivului "reabilitare şcoală Alex. 
Deparateanu, str. Dunării 126" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
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Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

581. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 150 
mii lei pentru oraşul Roşiori de 
Vede, în vederea realizării 
obiectivului "reabilitare şcoala nr.5, 
construire toalete elevi interior 
şcoală" 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

582. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 3925 
mii lei pentru oraşul Roşiori de 
Vede, în vederea realizării 
obiectivului "reabilitare Colegiul 
Naţional Anastasescu" 
 
Sursa de finanţare: 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
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Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
 

 

583. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 210 mii lei pentru 
reactualizare P.U.G comunal in 
localitatea Dracşănei, judeţul 
Teleorman 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

584. Anexa nr. 7 Poziţia 36, jud. Teleorman Asigurarea conditiilor optime Se propune respingerea, întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 317 -

Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010– 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 

Alocarea sumei de 1000 mii lei 
pentru reabilitare şcoli si  grădiniţe in 
comuna Mereni, precum si 
construirea unei grădiniţe în satul 
Merenii de Jos, judeţul Teleorman 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru dezvoltarea educationala a 
copiilor din comuna. 
 
 

- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

585. Anexa 7 – Sume din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrare bugete locale pe anul 
2010 – poziţia 36 – Judeţul 
Teleorman 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 42.000 mii lei 
pentru înfiinţare reţea gaze in 
localitatea Mereni, judeţul 
Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al guvernului 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finantarii acestui obiectiv 
de investitii deosebit de important 
pentru locuitori. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

586. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 500 mii lei pentru 
reactualizare P.U.G comunal in 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
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bugetelor locale pe anul 2010 - 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 

localitatea Mereni, judeţul 
Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
 
 

legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

587. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010– 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 600 mii lei pentru 
construire local nou primărie in 
localitatea Mereni, judeţul 
Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 319 -

Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

588. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010– 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 80 mii lei pentru 
înfiinţarea serviciului  de gardieni 
publici in comuna Mereni, judeţul 
Teleorman. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
realizarea unui obiectiv de interes 
local, care va duce la creşterea 
siguranţei cetăţenilor din localitate. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

589. Anexa nr. 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010– 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 100 mii lei pentru 
şcoala cu clasele I-VIII în localitatea 
Moşteni. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      

Elevii invata în prezent în condiţii 
improprii care le pun în pericol 
sănătatea fizică şi mentală si 
afecteaza conditiile de studiu.  
 
  

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
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Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

590. Anexa nr. 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010– 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru:actualizare P.U.G, extindere 
alimentare cu apă, întocmire proiecte 
- drumuri exploatare, reparaţie cămin 
cultural, asfaltare 300 m (contribuţie 
proiect FEADR), în localitatea 
Peretu. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

591. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010– 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 120 
mii lei pentru studii fezabilitate 
măsura 3.2.2 în localitatea Pietroşani 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 

Realizarea unor obiective de interes 
local 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
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bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

592. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010– 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru centru permanenţă medical 
în localitatea Pietroşani 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea amenajarii unei unităţi 
adecvate de tratare şi asistenţă 
medicala a cetatenilor 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

593. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 2.100 
mii lei pentru sediu primărie din 
localitatea Pietroşani 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
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bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

594. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 30 mii 
lei pentru cabinet stomatologic în 
localitatea Pietroşani. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

595. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 50 mii lei pentru 
ridicare topo pentru actualizare 
P.U.G în localitatea Rădoieşti 
 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
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Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 
 

unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

596. Anexa nr. 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 200 mii lei pentru 
susţinere proiecte în comuna 
Rădoieşti. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

597. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 100.000 mii lei 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
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adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

pentru asfaltarea drumurilor 
comunale, construcţia unei grădiniţe 
şi dotarea Căminului Cultural din 
localitatea Sfinţeşti. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei.  
 

anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

598. Anexa nr. 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 600 mii lei pentru 
construcţie hală piaţă în localitatea 
Smârdioasa. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

599. Anexa nr.7 Poziţia 36, jud. Teleorman Sumele sunt necesare pentru Se propune respingerea, întrucât: 
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Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Alocarea sumei de 50 mii lei pentru 
reabilitare sediu primărie în 
localitatea Smârdioasa. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
 

- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

600. Anexa nr.7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 80 mii lei pentru 
plata furnizorilor neachitaţi, 
localitatea Smârdioasa. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
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Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

601. Anexa nr.7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 100 mii lei pentru 
reabilitare şi construcţie cabinet 
medical în localitatea Tătărăştii de 
Sus. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea amenajarii unei unităţi 
adecvate de tratare şi asistenţă 
medicala a cetatenilor 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

602. Anexa nr.7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 56 mii lei pentru 
stadion comunal în localitatea 
Vârtoape. 
 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 

Asigurarea unor condiţii adecvate 
pentru activităţile sportive ale 
locuitorilor din zonă. 
Sursa de finanţare: 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
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Camera Deputaţilor şi Senat 
603. Anexa nr.7 

Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 500 mii lei pentru 
continuarea construcţiei grădiniţiei 
din localitatea Pietroşani. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Este necesară continuarea 
investiţiei deoarece elevii invata în 
prezent în condiţii improprii 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

604. Anexa nr.7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 900 mii lei pentru 
continuarea construcţiei şcolii din 
localitatea Pietroşani 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Este necesară continuarea 
investiţiei deoarece elevii invata în 
prezent în condiţii improprii 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

605. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 280 
mii lei pentru comuna Năsturelu, în 
vederea realizării obiectivului 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
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"investiţii şi cheltuieli curente şi de 
capital" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

locale 
 
 
 

- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

606. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 1411  
mii lei pentru comuna Necşeşti, în 
vederea realizării obiectivului 
"cheltuieli curente şi de capital" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
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Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

607. Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Cluj, 
poziţia 13 pe fişa de investiţii, pentru 
reabilitarea sediului primăriei din 
com Căpuşu Mare, jud. Prahova 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, anexa nr. 7, poz 13  
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
modernizarea sediului primăriei din 
localitate. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

608. Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
din suma alocată judeţului Cluj, 
poziţia 13 pe fişa de investiţii, pentru 
construcţia sediului primăriei din 
com Geaca, jud. Prahova 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, anexa nr. 7, poz 13 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

609. Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 

Se propune alocarea a  400 mii lei 
din suma alocată judeţului Cluj, 
poziţia 13 pe fişa de investiţii, pentru 

Reabilitarea dispensarului în 
această localitate este absolut 
necesară pentru că nu există nici o 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
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anul 2010 
 

reabilitarea dispensarului din satul 
Răchiţele, comuna  Mărgău, jud Cluj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2010, anexa nr. 7, poz 13 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 

altă unitate medicală. 
 

legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

610. Anexa 7- SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  
Pozitia 27, judetul Mehedinti 

 Se propune alocarea sumei de 500 
mii  lei pentru renovarea sediului 
primariei din Comuna Balta, jud 
Mehedinti. 
 
Surse de finanţare: Din Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului. 
 
Autori: deputat PNL Viorel 
PALASCA 
Grupul  parlamentar PNL 

 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

611. Anexa 7 – Legea bugetului de stat 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 – poziţia 6  
Bistriţa-Năsăud 
 

Anexa 7 – Legea Bugetului de stat  
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul anul 2010 – 
poziţia 6 Bistriţa-Năsăud 
 
Se propune alocarea din suma 
prevăzută a sumei de 150 mii lei în 
vederea finanţării obiectivului 
„Reabilitare Primărie – grup social şi 
şarpantă”, com. Miceştii de Câmpie, 
jud. Bistriţa-Năsăud. 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
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Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

612. Anexa 7 – Legea bugetului de stat 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 – poziţia 6  
Bistriţa-Năsăud 
 

Anexa 7 – Legea Bugetului de stat  
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul anul 2010 – 
poziţia 6 Bistriţa-Năsăud 
 
Se propune alocarea din suma 
prevăzută a sumei de 340 mii lei în 
vederea finanţării obiectivului 
„Lucrări introducere conductă cu 
gaz”, com. Miceştii de Câmpie, jud. 
Bistriţa-Năsăud. 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Lucrari in continuare, rest plati  Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

613. Anexa 7 – Legea bugetului de stat 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 – poziţia 6  
Bistriţa-Năsăud 
 

Anexa 7 – Legea Bugetului de stat  
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul anul 2010 – 
poziţia 6 Bistriţa-Năsăud 
 
Se propune alocarea din suma 
prevăzută a sumei de 350 mii lei în 
vederea finanţării obiectivului 
„Finalizare lucrări sediu primărie – 
grup sanitar”, com. Silivaşu de 
Cîmpie, jud. Bistriţa-Năsăud. 
 

Lucrari in continuare, rest plati  Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
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Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

614. Anexa 7 – Legea bugetului de stat 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 – poziţia 6  
Bistriţa-Năsăud 
 

Anexa 7 – Legea Bugetului de stat  
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul anul 2010 – 
poziţia 6 Bistriţa-Năsăud 
 
Se propune alocarea din suma 
prevăzută a sumei de 1.800 mii lei în 
vederea finanţării obiectivului 
„Lucrări pod rupt - inundaţii”, com. 
Spermezeu, jud. Bistriţa-Năsăud. 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Lucrari in continuare, rest plati  Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

615. Anexa 7 – Legea bugetului de stat 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 – poziţia 6  
Bistriţa-Năsăud 
 

Anexa 7 – Legea Bugetului de stat  
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul anul 2010 – 
poziţia 6 Bistriţa-Năsăud 
 
Se propune alocarea din suma 
prevăzută a sumei de 20 mii lei 
pentru cheltuieli curente şi de capital 
com.Urmeniş, jud. Bistriţa-Năsăud. 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Lucrari in continuare, rest plati  Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

616. Anexa 7 – Legea bugetului de stat Anexa 7 – Legea Bugetului de stat  Lucrari in continuare, rest plati  Se propune respingerea, întrucât: 
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Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 – poziţia 6  
Bistriţa-Năsăud 
 

Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul anul 2010 – 
poziţia 6 Bistriţa-Năsăud 
 
Se propune alocarea din suma 
prevăzută a sumei de 40 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitare 
primărie”, com.Urmeniş, jud. 
Bistriţa-Năsăud. 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

617. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru comuna Bughea de 
Jos, în vederea realizării obiectivului 
"construcţie sediu nou primărie" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 3  – Judeţul Argeş 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

618. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 

Se propune alocarea sumei de 370 
mii lei pentru comuna Ştefan cel 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
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adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Mare, în vederea realizării 
obiectivului "reabilitare şi extindere 
sediu primărie" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 3  – Judeţul Argeş 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
 

anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

619. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 650 
mii lei pentru localitatea Ştefăneşti, 
judeţul Argeş, în vederea realizării 
obiectivului " reabilitare parc din 
zona de blocuri Ştefăneşti" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
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620. Anexa nr 7 

Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 2211 
mii lei pentru localitatea Ştefăneşti, 
judeţul Argeş, în vederea realizării 
obiectivului "reabilitare acoperişuri 
blocuri Ştefăneşti" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor de locuit şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

621. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 436 
mii lei pentru localitatea Ştefăneşti, 
judeţul Argeş, în vederea realizării 
obiectivului "reabilitare club cartier 
de blocuri Ştefăneşti" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
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Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

622. Anexa 7- SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  
Pozitia 27, judetul Mehedinti 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru construirea unui 
Dispensar uman in Comuna Voloiac, 
Jud Mehedinti. 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de Rezervă  la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL Viorel Palasca 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

623. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru oraşul Medgidia, 
judeţul Constanţa, în vederea 
realizării obiectivului "Plan integrat 
de dezvoltare urbană" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Autori:  
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Mihai Lupu 
Senator PNL Constanţa Puiu Haşotti 
Grupurile parlamentare reunite ale 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
  

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
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PNL 
624. Anexa nr 7 

Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei  în vederea realizării obiectivului 
"semn intrare localitate", pentru  
localitatea Techirghiol, judeţul 
Constanţa 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010  
 
Autori:  
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Mihai Lupu 
Senator PNL Constanţa Puiu Haşotti 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

625. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 20 mii 
lei pentru comuna Săcele, judeţul 
Constanţa, în vederea realizării 
obiectivului "reabilitare primărie 
Săcele" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010  
 
Autori:  
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
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Deputat PNL Mihai Lupu 
Senator PNL Constanţa Puiu Haşotti 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

626. Anexa nr 7 
Sume din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 15 mii 
lei pentrucomuna Comana, judeţul 
Constanţa, în vederea realizării 
obiectivului "actualizare PUG" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Autori:  
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Mihai Lupu 
Senator PNL Constanţa Puiu Haşotti 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
  

 
Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art. 33, alin.3-7 
din Legea nr.273/2006. 
 

627. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Pod peste Pârâul 
Comlod, comuna Band, cu suma 520 
mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 

Se urmareste scoaterea din izolare a 
satelor apartinatoare. Comlodul are 
potential mare de inundatie. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
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PNL - capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
628. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare 
gradinita in localitatea Band, cu 
suma de 500 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Numar mare de rromi. Nivel de 
scolarizare si educatie scazut. Se 
impun investitii in invatamant si 
sanatate pentru ridicarea nivelului 
de scolarizare ca baza a pacii 
sociale. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
629. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare Grup 
Scolar Band, localitatea Band, cu 
suma de 2000 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 

Numar mare de rromi. Nivel de 
scolarizare si educatie scazut. Se 
impun investitii in invatamant si 
sanatate pentru ridicarea nivelului 
de scolarizare ca baza a pacii 
sociale. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
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valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
630. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Reabilitare Sc. 
gen. Marasesti, localitatea Band, cu 
suma de 1000 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010. 

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Localitate cvasi-izolata. Nivel de 
scolarizare si educatie scazut. Se 
impun investitii in invatamant si 
sanatate pentru ridicarea nivelului 
de scolarizare ca baza a pacii 
sociale  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
631. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 

Localitate cvasi-izolata. Nivel de 
scolarizare si educatie scazut. Se 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
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pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

pentru obiectivul -Reabilitare Scoala 
Generala Fanatele Madarasului, 
localitatea Band, cu suma de 300 mii 
lei; 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

impun investitii in invatamant si 
sanatate pentru ridicarea nivelului 
de scolarizare ca baza a pacii 
sociale. 
 

anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
632. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare Scoala 
Generala Oroiu, localitatea Band, cu 
suma de 300 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Localitate cvasi-izolata. Nivel de 
scolarizare si educatie scazut. Se 
impun investitii in invatamant si 
sanatate pentru ridicarea nivelului 
de scolarizare ca baza a pacii 
sociale. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
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defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
633. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare Scoala 
Generala Petea, localitatea Band, cu 
suma de 300 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Localitate cvasi-izolata.Nivel de 
scolarizare si educatie scazut. Se 
impun investitii in invatamant si 
sanatate pentru ridicarea nivelului 
de scolarizare ca baza a pacii 
sociale. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
634. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare Scoala 
Generala Valea Rece, localitatea 
Band, cu suma de 300 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Localitate cvasi-izolata.Nivel de 
scolarizare si educatie scazut. Se 
impun investitii in invatamant si 
sanatate pentru ridicarea nivelului 
de scolarizare ca baza a pacii 
sociale. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
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Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

criterii: 
- capacitatea financiară 

calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
635. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare Scoala 
Generala Valea Mare, localitatea 
Band, cu suma de 300 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Localitate cvasi-izolata.Se impun 
investitii in invatamant si sanatate 
pentru ridicarea nivelului de 
scolarizare ca baza a pacii sociale. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
636. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare Scoala 
Generala Draculea Bandului, 
localitatea Band, cu suma de 50 mii 
lei; 

Localitate cvasi-izolata.Nivel de 
scolarizare si educatie scazut. Se 
impun investitii in invatamant si 
sanatate pentru ridicarea nivelului 
de scolarizare ca baza a pacii 
sociale. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
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Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

 prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
637. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Reabilitare Cămine  
Culturale Petea şi Oroiu, comuna 
Band, cu suma de 100 mii lei; 

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Desfasurarea de programe culturale 
si de educatie ca baza a pacii 
sociale. 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
638. Anexa nr.7 -  SUME defalcate Se propune suplimentarea sumei Numar mare de rromi. Nivel de Se propune respingerea, întrucât: 
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din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare Scoala 
Generala Beica de Jos, localitatea 
Beica de Jos, cu suma de 2380 mii 
lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

scolarizare si educatie scazut. Se 
impun investitii in invatamant si 
sanatate pentru ridicarea nivelului 
de scolarizare ca baza a pacii 
sociale. 
 

- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
639. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Lucrări de 
intervenţie şi reabilitare sediul 
Primăriei Beica de Jos, cu suma de 
1785 mii de lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

S-a aprobat suma de 1785000 lei, 
dar banii nu au fost trimisi. 
Primaria este in stadiu avansat de 
deteriorare. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
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proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
640. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Reabilitarea 
Căminului Cultural din localitatea 
Beica de Jos, cu suma de 595 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Camin cultural in stare avansata de 
deteriorare. Exista proiect. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
641. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Reabilitarea 
Căminului Cultural din localitatea 
Beica de Sus, comuna Beica de Jos, 
cu suma de 595 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Camin cultural in stare avansata de 
deteriorare. Exista proiect. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
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Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
642. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Reabilitarea 
Căminului Cultural din localitatea 
Nadăşa, comuna Beica de Jos, cu 
suma de 595 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Camin cultural in stare avansata de 
deteriorare. Exista proiect. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
643. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Reabilitarea 
Căminului Cultural din localitatea 
Căcuciu, comuna Beica de Jos, cu 

Camin cultural in stare avansata de 
deteriorare. Exista proiect. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
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suma de 595 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
644. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Reabilitarea 
Căminului Cultural din localitatea 
Şerbeni, comuna Beica de Jos, cu 
suma de 595 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Camin cultural in stare avansata de 
deteriorare. Exista proiect. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
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645. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Reabilitarea 
Căminului Cultural din localitatea 
Sânmihai de Pădure, comuna Beica 
de Jos, cu suma de 595 mii  lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Camin cultural in stare avansata de 
deteriorare. Exista proiect. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
646. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Modernizarea spaţii 
verzi în zona centru , localitatea 
Beica de Jos, comuna Beica de Jos, 
cu suma de 221,268 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Lipsa spatii de recreere pentru copii 
si adulti. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
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pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
647. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Modernizare spaţii 
verzi în zona centru , localitatea 
Nadăşa, comuna Beica de Jos, cu 
suma de 220,281 de lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Lipsa spatii de recreere pentru copii 
si adulti. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
648. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Modernizare 
drumuri comunale si reabilitare 
Primarie si Camin cultural, 
cofinantare localitatea Bichis, cu 
suma de 1100 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
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valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
649. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare 
dispensar uman in localitatea 
Ozd,comuna Bichis, cu suma de 
204,747 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Stare avansata de deteriorare. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
650. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Construire 3 
poduri peste râul Agris comuna 

Curs de apa care necesita amenajari 
de tranzit speciale. Asigurarea 
legaturii cu comunitati cvasi-
izolate. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
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 Breaza, cu suma de 150 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

 - sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
651. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Extindere retea de 
gaze naturale in comuna Breaza, cu 
suma de 100 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Lucrare inceputa.  Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
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de 30% din sumele defalcate. 
652. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare scoala 
si gradinite in comuna Breaza, cu 
suma de 1000 mii lei; 
 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Stare avansata de deteriorare. 
Anexa nr.7 -  SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
653. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare 
dispensar uman in localitatea Breaza, 
cu suma de 100 mii lei; 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Stare avansata de deteriorare. 
Anexa nr.7 -  SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 354 -

calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
654. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare camine 
culturale in comuna Breaza, cu suma 
de 2000 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Desfasurarea de programe culturale 
si de educatie ca baza a pacii 
sociale. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
655. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Amenajare parc 
de joaca pentru copii, localitatea 
Breaza, cu suma de 20 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 

Lipsa spatii de recreere
 si joaca pentru copii. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
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bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
656. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Lucrări de 
interevenţie şi reabilitare sediul 
Primăriei Breaza, cu suma de 800 
mii de lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Stadiu avansat de deteriorare. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
657. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare Scoala 

Stare avansata de deteriorare. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
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locale pe anul 2010 
 

Generala Cozma, localitatea Cozma, 
cu suma de 300 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
658. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare Scoala 
Generala Craiesti, localitatea 
Craiesti,cu suma de 822 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Stare avansata de deteriorare. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
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- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

659. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

 Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare Scoala 
Generala Cucerdea, localitatea 
Cucerdea,cu suma de 172 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Stare avansata de deteriorare. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
660. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare Scoala 
Generala Seulia de Mures, localitatea 
Cucerdea, cu suma de 108 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 

Stare avansata de deteriorare. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
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PNL - capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
661. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul Reabilitare cămin 
cultural Bord, comuna Cucerdea, cu 
suma de 295 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Camin cultural in stare avansata de 
deteriorare. Exista proiect. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
662. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Reabilitare sediu 
Primărie Cucerdea, cu suma de 1160 
mii de lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 

Stadiu avansat de deteriorare. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
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valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
663. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Reabilitare 
dispensar uman, Cucerdea, cu suma 
de 673 de lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Stare avansata de deteriorare. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
664. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 

Numar foarte mare de copii. 
Scolarizare in doua schimburi. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
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pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

pentru obiectivul -Extindere Scoala 
Generala Gurghiu, in localitatea 
Gurghiu, cu suma de 850 mii lei; 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

 anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
665. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Reabilitare Cămin 
Cultural Gurghiu, cu suma de 300 
mii lei;  
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Camin cultural in stare avansata de 
deteriorare. Suma necesara 
finalizarii.  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
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defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
666. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Amenajare spaţii 
verzi, localitatea Lunca Bradului, cu 
suma de 400 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Lipsa spatii de recreere pentru copii 
si adulti.  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
667. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Amenajare sediu 
Primărie Lunca Bradului, cu suma de 
75 mii de lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 

Primarie retrocedata la Legea 10. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 362 -

Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

criterii: 
- capacitatea financiară 

calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
668. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare grup 
sanitar Scoala Generala Tigmandru, 
localitatea Nades, cu suma de 80 mii 
lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Grup sanitar impropriu. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
669. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Extindere Scoala 
Generala Ogra, in localitatea Ogra, 
cu suma de 550 mii lei; 
 

Numar foarte mare de copii. 
Scolarizare in doua schimburi. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 363 -

Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
670. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare 
gradinita in localitatea Rastolita, cu 
suma de 180 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Stare avansata de deteriorare. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
671. Anexa nr.7 -  SUME defalcate Se propune suplimentarea sumei Numar mare de batrani.Lipsa Se propune respingerea, întrucât: 
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din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Construire Cămin 
de Bătrâni în comuna Răstoliţa, cu 
suma de 2291,197 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

unitate specializata in domeniul 
asistentei batranilor.  

- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
672. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Modernizare 
Cămin Cultural Iod, comuna 
Răstoliţa, cu suma de 722,596 mii 
lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Camin cultural in stare avansata de 
deteriorare. Exista proiect. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
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proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
673. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Reactualizare 
Plan Urbanistic General (119.000 de 
lei), cu suma de 119 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Extindere intravilan.  Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
674. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Reabilitare Cămin 
Cultural Cipăieni, localitatea Sânger, 
cu suma de 200 mii lei;  
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Camin cultural in stare 
avansata de deteriorare. 
Anexa nr.7 -  SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 366 -

ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
675. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare grup 
sanitar Scoala Generala Valea Larga, 
comuna Valea Larga, cu suma de 
350 mii  lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Grup sanitar impropriu. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
676. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare 
gradinita in localitatea Valea Larga, 
cu suma de 100 mii lei; 

Stare avansata de deteriorare. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
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Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
677. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare 
dispensar uman in localitatea Valea 
Larga,comuna Valea Larga, cu suma 
de 150 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Stare avansata de deteriorare. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
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678. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Reabilitare Cămin 
Cultural Valea Larga, localitatea 
Valea Larga, cu suma de 700 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Desfasurarea de programe culturale 
si de educatie ca baza a pacii 
sociale. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
679. Art. 4 lit. e din legea bugetului de 

stat pe anul 2010 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Amenajare baza 
sportiva in satul Dumbrava, 
localitatea Vatava, cu suma 956 mii 
lei; 
 
Sursa Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Numar mare de tineri.  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
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pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
680. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Înfiinţare centru 
social Comuna Vătava, cu suma de 
935,865 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Numar mare de batrani.Lipsa 
unitate specializata in domeniul 
persoanelor care necesita asistare 
directa.  

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
681. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Reabilitare 
monument si amenajare parc in 
localitatea Dumbrava, cu suma de 
119,734 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 

Lipsa spatii de recreere pentru copii 
si adulti. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
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bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
682. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Reabilitare bază 
sportivă, localitatea Zau de Campie, 
cu suma de 373,592 mii lei;  
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Stare de degradare avansata. 
Numar mare de tineri. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
683. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Reabilitare Cămin 
cultural Zau de Câmpie (cofinanţare 

Camin cultural in stare avansata de 
deteriorare. Exista proiect. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
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 Măsura 3.2.2.), cu suma de 96,460 
mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
684. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Construire 
gradinita in localitatea Iernut, cu 
suma de 1069,468 mii  lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Lipsa unitate specilizata intr-o 
localitate cu numar foarte ridicat de 
copii.  

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
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de 30% din sumele defalcate. 
685. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare Scoala 
Generala Salcud, localitatea Iernut, 
cu suma de 553,056 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Stare avansata de deteriorare. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
686. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare 
internat Grup Scolar Iernut, 
localitatea Iernut, cu suma de 
1.604,652 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
 Grupurile parlamentare reunite ale 

Stare avansata de deteriorare. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
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PNL calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
687. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Reabilitare Casa 
de Cultura Iernut, localitatea Iernut, 
cu suma de 600 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Stare avansata de deteriorare. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
688. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Amenajare spatii 
verzi în localitatea Iernut, cu suma de 
1.140,706 mii lei 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 

Lipsa spatii de recreere pentru copii 
si adulti.  

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
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bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
689. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Reabilitare 
Monumentul Eroilor Oarba de Mures 
(Iernut), cu suma de 300 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Stare avansata de deteriorare. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
690. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Reabilitare bază 

Stare de degradare avansata. 
Numar mare de tineri. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
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locale pe anul 2010 
 

sportivă, localitatea Sărmaşu, cu 
suma 1.592,015 mii lei;  
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
691. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul -Construire 
gradinita in localitatea Sarmasu, cu 
suma de 1.140. mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Lipsa unitate specilizata intr-o 
localitate cu numar foarte ridicat de 
copii.  

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
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- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

692. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Modernizare, 
reabilitare cinematograf Sărmaşu şi 
transformare în Centru Cultural, cu 
suma de 1.526,785 mii lei; 
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Stare avansata de deteriorare. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
693. Anexa nr.7 -  SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ 
pentru obiectivul - Amenajare spaţii 
verzi, localitatea Sărmaşu, cu suma 
de 1.099,817 mii lei;  
 
Sursa: SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Deputat Ciprian Dobre, PNL 
Grupurile parlamentare reunite ale 

Lipsa spatii de recreere pentru copii 
si adulti.  

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
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PNL - capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 

de 30% din sumele defalcate. 
694. Anexa 7 

Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2009 
Poziţia 31, jud. Prahova 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Amenajări 
trotuare in satele Măgureni, Lunca 
Prahovei, Cocorăstii Caplii”,  cu 
suma de 4200 mii lei. 
 
Sursa de finanţare:   
Îmbunătăţirea sistemului de colectare 
a taxelor şi impozitelor la bugetul de 
stat 
 
Autor:  
Deputat PNL: Graţiela Gavrilescu 
 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii comunei. 
 

Se propune respingerea întrucât; 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm că o mai 
bună colectare a  taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificată încât să 
poată constitui sursă de 
finanţare. 
 

695. Anexa 7,  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
poziţia 26 jud. Maramureş 

Se propune suplimentarea sumei  
prevăzute pentru jud. Maramureş cu 
500 mii lei pentru construcţie sediu 
primărie Ardusat 
 
Sursa de finantare: o mai buna 
colectare a taxelor si impozitelor la 
bugetul de stat 
 

Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

Necesitatea asigurarii unor conditii 
de lucru decente si un spatiu 
adecvat lucrului cu cetatenii. 
 

Se propune respingerea întrucât; 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm că o mai 
bună colectare a  taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificată încât să 
poată constitui sursă de 
finanţare. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 378 -

696. Anexa 7,  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
poziţia 26 jud. Maramureş 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru jud. Maramureş cu  
1.000 mii lei pentru construcţie sediu 
primărie Călineşti 
 
Sursa de finantare: o mai buna 
colectare a taxelor si impozitelor la 
bugetul de stat. 
 

Autor: Pavel Horj, deputat PNL 
 

Necesitatea asigurarii unor conditii 
de lucru decente si un spatiu 
adecvat lucrului cu cetatenii. 
 

 Se propune respingerea întrucât; 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm că o mai 
bună colectare a  taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificată încât să 
poată constitui sursă de 
finanţare. 
 

697. Anexa 7,  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
poziţia 26 jud. Maramureş 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru jud. Maramureş cu 
1.000 mii lei pentru construcţie sediu 
primărie Cerneşti 
 
Sursa de finantare: o mai buna 
colectare a taxelor si impozitelor la 
bugetul de stat. 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Necesitatea asigurarii unor conditii 
de lucru decente si un spatiu 
adecvat lucrului cu cetatenii. 
 

Se propune respingerea întrucât; 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm că o mai 
bună colectare a  taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificată încât să 
poată constitui sursă de 
finanţare. 

698. Anexa 7,  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
poziţia 26 jud. Maramureş 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru jud. Maramureş cu 
1.000 mii lei pentru construcţie sediu 
primărie Mireşu Mare 
 
Sursa de finantare: o mai buna 
colectare a taxelor si impozitelor la 
bugetul de stat. 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Necesitatea asigurarii unor conditii 
de lucru decente si un spatiu 
adecvat lucrului cu cetatenii. 
 

Se propune respingerea întrucât; 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm că o mai 
bună colectare a  taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificată încât să 
poată constitui sursă de 
finanţare. 
 

699. Anexa 7,  
Sume defalcate din taxa pe 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru jud. Maramureş cu 

Necesitatea asigurarii unor conditii 
de lucru decente si un spatiu 

Se propune respingerea întrucât; 
- nu se precizează concret sursa 
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valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
poziţia 26 jud. Maramureş 

500 mii lei pentru construcţie sediu 
primărie Onceşti 
 
Sursa de finantare: o mai buna 
colectare a taxelor si impozitelor la 
bugetul de stat. 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

adecvat lucrului cu cetatenii. 
 

de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm că o mai 
bună colectare a  taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificată încât să 
poată constitui sursă de 
finanţare. 
 

700. Anexa 7, 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
poziţia 26 jud. Maramureş 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru jud. Maramureş cu 
500 mii lei pentru construcţie sediu 
primărie Rona de Jos 
 
Sursa de finantare: o mai buna 
colectare a taxelor si impozitelor la 
bugetul de stat. 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Necesitatea asigurarii unor conditii 
de lucru decente si un spatiu 
adecvat lucrului cu cetatenii. 
 

Se propune respingerea întrucât; 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm că o mai 
bună colectare a  taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificată încât să 
poată constitui sursă de 
finanţare. 
 

701. Anexa 7,  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 poziţia 26 jud. 
Maramureş 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş cu 1.027 mii lei pentru 
construcţie sediu primărie Vima 
Mică 
 
Sursa de finantare:o mai buna 
colectare a taxelor si impozitelor la 
bugetul de stat. 
 
Autor: Pavel Horj, deputat PNL 

Necesitatea asigurarii unor conditii 
de lucru decente si un spatiu 
adecvat lucrului cu cetatenii. 
 

Se propune respingerea întrucât; 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm că o mai 
bună colectare a  taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificată încât să 
poată constitui sursă de 
finanţare. 
 

702. Anexa 7, Bugete locale 
Poziţia 26, jud. Maramureş 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 1.500 mii lei pentru continuarea 
lucrarilor la sediul nou de primarie 
comuna Cernesti. 

Necesitatea asigurarii unor conditii 
de lucru decente si un spatiu 
adecvat lucrului cu cetatenii. 
 

Se propune respingerea întrucât; 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm că o mai 
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Sursa de finantare 
o mai buna colectare a taxelor si 
impozitelor la bugetul de stat  
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 

Vasile Berci, deputat PNL 
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 
 
 

bună colectare a  taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificată încât să 
poată constitui sursă de 
finanţare. 
 

703. Anexa 7 
Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
Pozitia 26 Maramures 
 

Se propune alocarea sumei de 40.000 
mii lei pentru reabilitare retelei 
stradale a municipiului Baia Mare  

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 

 

Reteaua stradala a municipiului 
Baia Mare propusa pentru 
reabilitare este deteriorata datorita 
traficului rutier si afectata de 
lucrarile de extindere a programului 
de alimentare cu apa si canalizare 

Se propune respingerea întrucât; 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm că o mai 
bună colectare a  taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificată încât să 
poată constitui sursă de 
finanţare. 
 

704. Anexa 7 Sume defalcate din taxa 
pe valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
Pozitia 7 Botosani 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 500 mii lei pentru reabilitare 
sediu primarie  comuna Manoleasa,  
judetul Botosani 
 

Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 

 
Autor: Florin Turcanu, deputat 
PNL 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

705. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Reabilitare 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
Poziţia 31, jud. Prahova  

(renovare) spital orăşenesc”, oraşul 
Băicoi, cu suma de 1.500 mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL Graţiela 
Gavrilescu 
 

pentru locuitorii oraşului. 
 

limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

706. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
Poziţia 31, jud. Prahova  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Construc�ie 
dispensar uman Măgureni”, com. 
Măgureni, cu suma de 1.260 mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
Fonduri de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat PNL Graţiela 
Gavrilescu 
 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii oraşului 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

707. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 
Pozitia 16 Dambovita 

Finalizare investitie sediu Primarie 
comuna Bezdead, judet Dambovita – 
150 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Deputat PNL Gabriel PLAIASU 

Cladirea este executata 80% si 
exista  pericol de degradare daca nu 
se finalizeaza.  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

708. Anexa 7  Finalizare investitie sediu Primarie Cladirea este executata 60% si Se propune respingerea, întrucât: 
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Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
Pozitia 16 Dambovita 

comuna Pietrari, judet Dambovita – 
300 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Deputat PNL Gabriel PLAIASU  

exista  pericol de degradare daca nu 
se finalizeaza. Comuna Pietrari este 
comuna nou infiintata si in prezent, 
adiminstratia publica locala isi 
desfasoara activitatea in conditii 
total improprii in sediul Caminului 
Cultural  
 

- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

709. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
Pozitia 12 Calarasi 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „ Reabilitare si renovare 
cladire primarie„ jud Calarasi,  
comuna Sarulesti , cu suma de 600 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fonduri de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu 

Pentru buna desfasurare a activitatii 
administratiei locale. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

710. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 26, jud. Maramureş 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul 
Maramureş, cu 25.646 mii lei 
pentru obiectivele:  
- realizarea reţelei de 

alimentare cu apă în comuna 
Călineşti, Groşii Ţiblejului, 
Poienile Izei, Repedea, Şişeşti, 
Valea Chioarului şi Copalnic 
Mănăştur, judeţul Maramureş, 
cu suma de 13.368 mii lei ; 

realizarea reţelei de canalizare Baia 
Sprie, Borşa, Ardusat, Dumbrăviţa, 

In prezent este demarata procedura 
de refacere a studiului de 
fezabilitate. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi  sunt necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare de care vor beneficia  
locuitorii acesteia 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
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Ocna Şugatag, Vişeul de Sus, Coaş, 
judeţul Maramureş, cu suma de 
12.278 mii lei 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive 
din spaţiul rural, care se vor repartiza 
pe judeţe şi proiecte eligibile prin 
hotărâre a Guvernului, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.71/2007 
 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazuta 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, Deputat PNL 

Liviu Titus Pasca, senator PNL 

pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din .sumele defalcate 

711. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Suplimentarea sumei defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010, cu 5.500 mii lei, de la 31.432 
mii lei la 36.932 mii lei la poz.34. 
 
Sursa de finanţare:  

 
Autori:  
Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială, Comisia pentru sănătate şi 

Suplimentarea sumei este necesară 
pentru susţinerea cofinanţării 
proiectelor de dezvoltare locală ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
din Judeţul Sibiu 
 
 
ADMIS DE 
 
Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia pentru 

Se propune respingerea întrucât; 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm că o mai 
bună colectare a  taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificată încât să 
poată constitui sursă de 
finanţare. 
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familie, Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială, domnul 
deputat PSD Ioan Cindrea 
 

sănătate şi familie, Comisia 
pentru muncă, familie şi 
protecţie socială 

712. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei necesară reabilitării sediului 
primariei comunei Mironeasa, jud. 
Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din suma 
prevazută în buget 
 
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Starea actuală a sediului primăriei 
nu oferă angajaţilor condiţiile 
necesare pentru buna desfăşurare a 
activităţii : spaţii insuficiente 
pentru birourile acestora, grupuri 
sanitare improprii, etc. 
 
Este necesar ca sediul actual al 
primăriei să fie reabilitat pentru 
obţinerea unor rezultate mai bune 
ale activităţii administraţiei publice 
locale. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din .sumele defalcate 

713. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 80 mii 
lei pentru reactualizarea planului 
urbanistic general al comunei 
Mironeasa, jud. Iaşi. Poziţia 24, 
judeţul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Anexa 7 - Sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 

Primăria Mironeasa nu mai dispune 
de un plan urbanistic general 
conform cu modificările care au 
avut loc pe suprafaţa administrativă 
a comunei. Astfel, este nevoie de 
reactualizarea planului urbanistic 
general pentru a reflecta condiţiile 
actuale de dezvoltare ale comunei.  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
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bugetelor locale pe anul 2010, 
Pozitia 24, Judetul Iaşi  
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

 
 

modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din .sumele defalcate 

714. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 950 
mii lei pentru realizarea obiectivului 
de investiţie „Proiectare şi execuţie 
stadion de fotbal, comuna Tomeşti, 
jud. Iaşi”.  Poziţia 24, judeţul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Anexa 7 - Sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010, 
Pozitia 24, Judetul Iaşi  
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Suma reprezintă totalul dintre 
datoriile către executantul lucrării 
şi necesarul pentru finalizarea 
investiţiei. 
 
Din valoarea contractului de 
lucrări, restul de executat este de 
600 mii lei iar în prezent sunt 
datorii către executantul lucrării de 
350 mii lei. 
 
Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor şi a tinerilor este 
necesară amenajarea unui stadion 
de fotbal, amenajat şi dotat 
corespunzător. 
Stadionul reprezinta un obiectiv 
socio-cultural important în comuna 
iar finalizarea sa va reprezenta un 
element benefic pentru dezvoltarea 
comunei.  

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din .sumele defalcate 

715. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 

Se propune alocarea sumei de 70 mii 
lei pentru comuna Aroneanu, jud. 

Achitarea cheltuielilor restante de 
întreţinere şi funcţionare ale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Iaşi. 
  Poziţia 24, judeţul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Anexa 7 - Sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010, 
Pozitia 24, Judetul Iaşi  
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

autorităţii locale pentru comuna 
Aroneanu, jud. Iaşi.  
 
 

anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din .sumele defalcate 

716. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 350 
mii lei pentru împădurirea unei 
suprafeţe de 51 ha în satul Dorobant, 
comuna Aroneanu, jud. Iaşi”. 
Poziţia 24, judeţul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Anexa 7 - Sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010, 
Pozitia 24, Judetul Iaşi  
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Suma solicitată este necesară 
pentru cofinaţarea programului de 
împădurire din comuna Aroneanu, 
jud. Iaşi. 
 
Finalizarea programului este foarte 
importantă pentru extinderea şi 
conservarea zonelor forestiere din 
jdueţul Iaşi.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
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defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din .sumele defalcate 

717. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
repartizate judeţului Iaşi cu suma de 
280 mii lei pentru următorul obiectiv 
de investiţii, inclus în Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din mediul rural, 
instituit prin O.G. 7/2006 : 
„Teren sport  în satul Sorogari, 
comuna Aroneanu, jud. Iaşi” 
  Poziţia 24, judeţul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Anexa 7 - Sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010, 
Pozitia 24, Judetul Iaşi  
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unui teren de sport, 
amenajat şi dotat corespunzător, 
care să asigure condiţiile optime şi 
mai ales  siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive în 
echipă  şi/sau  pentru 
antrenamentul individual. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din .sumele defalcate 

718. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 222 
mii lei pentru finalizarea lucrărilor 
de execuţie a sediului Centrului 
Transfrontalier de Management 
Durabil pentru Protecţia Mediului şi 
a Naturii, comuna Barnova, jud. Iaşi. 
Pozitia 24, Judetul Iaşi  
 
 

Prin proiectul Centrul 
Transfrontalier de Management 
Durabil pentru Protectia Mediului 
si a Naturii s-au promovat 
conservarea si valorificarea 
mostenirilor naturale ale comunelor 
Barnova si Pirlita pe baza 
principiilor dezvoltarii durabile. 
Totodata, prin acest centru se 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
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Sursa de finanţare: Anexa 7 - Sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010, 
Pozitia 24, Judetul Iaşi  
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

creeaza noi oportunitati educative, 
de protejare a mediului si a naturii, 
de creare a unui cadru administrativ 
corespunzator scopului propus,. 
 
Centrul Transfrontalier de 
Management Durabil pentru 
Protectia Mediului si a Naturii 
aduce valoare adaugata actiunii si 
beneficii mediului inconjurator prin 
imbunatatirea calitatii viettii, 
contribuind in permanenta la 
cresterea activitatilor durabile de 
protejare a mediului si a naturii 
pentru populatia localitatilor din 
Barnova, Romania si Pirlita, 
Republica Moldova, dar si a 
populatiei din zona, avand in 
vedere integrarea comunei 
Barnova, Romania in Zona 
Metropolitana Iasi si situarea 
comunei Pirlita, Republica 
Moldova in imediata apropiere a 
orasului Ungheni. 
 
Finalizarea sediului acestei 
instituţii ar aduce numeroase 
beneficii rezultate din activitatea 
sa, unică în administraţia 
românească. 

modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din .sumele defalcate 

719. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 

Se propune alocarea sumei de 565 
mii lei pentru extinderea reţelei de 
alimentare cu gaze naturale în 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui obiectiv 
de investiţii deosebit de important 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
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anul 2010 comuna Bârnova, jud. Iaşi"  
Pozitia 24, Judetul Iaşi  
  
Sursa de finanţare: Anexa 7 - Sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010, 
Pozitia 24, Judetul Iaşi  
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

pentru locuitorii comunei. 
 
 

legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din .sumele defalcate 

720. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 1800 
mii lei pentru construirea unui nou 
sediu al Primăriei şi Consiliului 
Local din comuna Ciurea, judeţul 
Iaşi. Pozitia 24, Judetul Iaşi  
  
Sursa de finanţare: Anexa 7 - Sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010, 
Pozitia 24, Judetul Iaşi  
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Starea actuală a sediului primăriei 
nu oferă angajaţilor condiţiile 
necesare pentru buna desfăşurare a 
activităţii - spaţii insuficiente 
pentru birourile acestora, grupuri 
sanitare improprii, etc.  
 
Este necesară construirea unui nou 
sediu al primăriei pentru obţinerea 
unor rezultate mai bune ale 
activităţii administraţiei publice 
locale. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
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- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din .sumele defalcate 

721. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

 Se propune alocarea sumei de 30 
mii lei pentru comuna Dobrovăţ, jud. 
Iaşi. Pozitia 24, Judetul Iaşi  
  
Sursa de finanţare: Anexa 7 - Sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010, 
Pozitia 24, Judetul Iaşi  
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Achitarea cheltuielilor restante de 
întreţinere şi funcţionare ale 
autorităţii locale pentru comuna 
Dobrovăţ, jud. Iaşi,  
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din .sumele defalcate 

722. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

 Se propune alocarea sumei de 26 
mii  pentru  comuna Grajduri, jud. 
Iaşi,  
  
Sursa de finanţare: Anexa 7 - Sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010, 
Pozitia 24, Judetul Iaşi  
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 

Achitarea cheltuielilor restante de 
întreţinere şi funcţionare  pentru 
comuna Dobrovăţ, jud. Iaşi  
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
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Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din .sumele defalcate 

723. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 16 mii 
lei pentru comuna Mironeasa, jud. 
Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Anexa 7 - Sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010, 
Pozitia 24, Judetul Iaşi  
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Achitarea cheltuielilor restante de 
întreţinere şi funcţionare  pentru 
comuna Mironeasa, jud. Iaşi  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din .sumele defalcate. 

724. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru  comuna Mogoşeşti, jud. 
Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Anexa 7 - Sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 

Achitarea cheltuielilor restante de 
întreţinere şi funcţionare  pentru 
comuna Mogoşeşti, jud. Iaşi  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
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bugetelor locale pe anul 2010, 
Pozitia 24, Judetul Iaşi  
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din .sumele defalcate. 

725. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 240 
mii lei pentru  comuna Tomeşti, jud. 
Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Anexa 7 - Sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010, 
Pozitia 24, Judetul Iaşi  
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Achitarea cheltuielilor restante de 
întreţinere şi funcţionare  pentru 
comuna Tomeşti, jud. Iaşi  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din .sumele defalcate. 

726. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 

Se propune alocarea sumei de 67 mii 
lei pentru  comuna Tomeşti, jud. Iaşi  

Achitarea cheltuielilor restante de 
întreţinere şi funcţionare pentru 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

 
Sursa de finanţare: Anexa 7 - Sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010, 
Pozitia 24, Judetul Iaşi  
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

servicii pentru comuna Tomeşti, 
jud. Iaşi  
 

anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din .sumele defalcate. 

727. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 150 
mii lei pentru  comuna Tomeşti, jud. 
Iaşi . Pozitia 24, Judetul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Anexa 7 - Sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010, 
Pozitia 24, Judetul Iaşi  
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Achitarea cheltuielilor restante de 
întreţinere şi funcţionare pentru 
servicii pentru comuna Aroneanu, 
jud. Iaşi  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
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defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din .sumele defalcate. 

728. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 79 mii 
lei pentru  comuna Ciurea, jud. Iaşi  
Pozitia 24, Judetul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Anexa 7 - Sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010, 
Pozitia 24, Judetul Iaşi  
 
Autor: deputat PNL Relu Fenechiu,  
            senator Varujan Vosganian, 
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Achitarea cheltuielilor restante de 
întreţinere şi funcţionare pentru 
comuna Ciurea, jud. Iaşi  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din .sumele defalcate. 

729. Anexa 7– SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Suplimentarea sumei prevăzute la 
poziţia 28 jud. Mureş cu suma de 
5.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
corespunzătoare a poziţiei 43 din 
anexa 5 
 
Iniţiator: Corneliu Grosu Senator 
PSD 
 

Suplimentarea sumei este necesară 
având în planificarea cheltuielilor 
ce vor fi realizate în anul 2010  
În cadrul bugetului pe anul 2009 
judeţului Mureş i-a fost alocată 
suma de 47.928 faţă de 42.928 cât 
prevăzut în momentul de faţă 
 
 Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sumele 
de la Anexa 5 au destinaţia 
potrivit  prevederilor de la art.5 
alin.4 din textul proiectului de 
lege. 
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industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Amendamentul nu a fost discutat, 
deoarece s-a hotărât să fie transmis 
comisiilor reunite de buget. 

730. Anexa 7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Pozitia 26 Maramures 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 15.003 mii lei pentru reabilitarea 
sedii primarii Baia Mare, Seini, 
Cernesti si constructie sediu primarie 
in Borsa, Vima Mica, Calinesti, 
Ardusat, Rona de Jos 
 
Sursa de finantare: o mai buna 
colectare a taxelor si impozitelor la 
bugetul de stat 

 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 

Necesitatea asigurarii unor conditii 
de lucru decente si un spatiu 
adecvat lucrului cu cetatenii. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Amendamentul nu a fost discutat, 
deoarece s-a hotărât să fie transmis 
comisiilor reunite de buget. 

Se propune respingerea întrucât; 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm că o mai 
bună colectare a  taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificată încât să 
poată constitui sursă de 
finanţare. 
 

731. Anexa 7- Sume defalcate din 
TVA pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2009 

Poziţia 26 Maramureş 
Se propune alocarea sumei de 5.000 
mii lei pentru Centrul social 
multifuncţional pentru bărâni Borşa 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 
 

Vechimea acestei cladiri impune 
lucrari de constructie. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Amendamentul nu a fost discutat, 
deoarece s-a hotărât să fie transmis 
comisiilor reunite de buget 

Se propune respingerea întrucât; 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm că o mai 
bună colectare a  taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificată încât să 
poată constitui sursă de 
finanţare. 
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732. Anexa nr. 7 
Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
………….. 
Judeţul Bacău 74.385 mii lei 
 

Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010 
………….. 
Judeţul Bacău 157250,33 mii lei 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu –PSD 
                                                             
Deputat: Gheorghe Antochi PSD 
                                                             
Senator: Radu Cătălin Mardare –
PSD 
                                                             
Senator:Elena Mitrea -PSD 
 

Suma de 15.000 mii lei solicitata, 
este necesara pentru asigurarea 
cofinantarii si a cheltuielilor 
neeligibile necesare pentru 
implementarea in anul 2010 a 
proiectului “Sistem integrat de 
management al deseurilor in judetul 
Bacau”, ce va fi accesat din fonduri 
europene in cadrul POS – Mediu  
 
12.986,33 mii lei Sumele solicitate 
sunt necesare pentru susţinerea 
financiara a proiectelor aflate atât in 
derulare cat si in evaluare, in vederea 
asigurării necesarului de cofinantare 
aferenta anului 2010. Implementarea 
proiectelor in cadrul programelor de 
finantare: Mecanismului Financiar 
SEE, Programului Operational 
Sectorial Cresterea Capacitatii 
Economice, Programului Operational 
Dezvoltarea Capacitatii 
Administrative, Programului 
Operational Regional 2007-2013 
menţionate in prezentul document 
conduc la reducerea disparitatilor 
economico-sociale inter si 
intraregionale si la dezvoltarea 
durabila a judetului Bacau, acoperind 
o plaja larga de sectoare economice si 
sociale, dupa cum urmeaza: 
 
1. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor în 
administraţia publică locală din 
judeţul Bacău, COD SMIS 1152, 
finantat prin Programul Operational 
Dezvoltarea Capacitatii 
Administrative. Necesar de finantat 

Se propune respingerea întrucât; 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm că o mai 
bună colectare a  taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificată încât să 
poată constitui sursă de 
finanţare. 
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pentru 2010: 700,7 mii ron;
 

2. Strategia de dezvoltare durabila a 
judetului Bacau  – instrument de 
lucru pentru administratie, COD 
SMIS 1174, finantat prin Programul 
Operational Dezvoltarea Capacitatii 
Administrative. Necesar de finantat 
pentru 2010: 1.483,2 mii ron; 

 
3 Introducerea de instrumente şi 
proceduri moderne de management 
în cadrul Consiliului Judeţean Bacău 
pentru gestionarea cheltuielilor 
sociale şi îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor, COD SMIS 3026, finantat 
prin Programul Operational 
Dezvoltarea Capacitatii 
Administrative. Necesar de finantat 
pentru 2010: 1.106 mii ron; 
 
4. Strategia de dezvoltare durabilă a 
zonelor rurale din judeţul Bacău, cod 
SMIS 7480, finantat prin Programul 
Operational Dezvoltarea Capacitatii 
Administrative. Necesar de finantat 
pentru 2010: 299,7 mii ron; 
 
5. Implementarea unui sistem modern 
de management al calităţii şi 
mediului - un pas spre o administraţie 
europeană (ISO si EMAS), cod 
SMIS 385029/06.05.2009, finantat 
prin Programul Operational 
Dezvoltarea Capacitatii 
Administrative. Necesar de finantat 
pentru 2010: 132,27 mii ron; 
 
6. Programarea Strategică – 
modalitate de optimizare a 
structurilor pentru noile servicii 
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descentralizate/deconcentrate din 
sectorul prioritar sănătate, cod SMIS 
385259/ 03.06.2009, finantat prin 
Programul Operational Dezvoltarea 
Capacitatii Administrative. Necesar 
de finantat pentru 2010: 303,45 mii 
ron; 
 
 
7. Proiect pilot privind realizarea unui 
sistem informatic modern pentru 
eficientizarea serviciilor livrate 
cetăţenilor de către administraţia 
publică locală din judeţul Bacău, cod 
SMIS 10613, finantat prin Programul 
Operational Dezvoltarea Capacitatii 
Administrative. Necesar de finantat 
pentru 2010: 344,03 mii ron; 

 
8. Calitate in administratie, cod SMIS 
10613, finantat prin Programul 
Operational Dezvoltarea Capacitatii 
Administrative. Necesar de finantat 
pentru 2010: 227,48 mii ron; 
 
9. Sistem Informatic Geospaţial 
pentru Gestionarea Riscurilor şi a 
Intervenţiilor Medicale – SIGRIM, 
cod SMIS 5275, finantat prin 
Programul Operational Sectorial 
Cresterea Capacitatii Economice. 
Necesar de finantat pentru 2010: 
1.613,7 mii ron; 
 
10. Sistem informatic integrat pentru 
eficientizarea comunicării cu 
cetăţenii şi a fluxurilor de activităţi 
din administraţia publică locală, cod 
SMIS 14178, finantat prin Programul 
Operational Sectorial Cresterea 
Capacitatii Economice. Necesar de 
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finantat pentru 2010: 1.751,3 mii ron;
 
11 Strategy for sustainable 
development of Bacau County, cod 
RO 0059, finantat prin Mecanismul 
Financiar SEE. Necesar de finantat 
pentru 2010: 1.239 mii ron 
 
12 Schi Parc Slanic Moldova, cod 
SMIS 3393, finantat prin Programul 
Operational Regional 2007 – 2013. 
Necesar de finantat pentru 2010: 
2.223,4 mii ron 
 
13 Achizitionarea echipamentelor 
specifice pentru imbunatatirea 
capacitatii si calitatii sistemului de 
interventie in situatii de urgenta, 
acordarii asistentei medicale de 
urgenta si a primului ajutor calificat 
(Cererea de finantare nr. 1), cod 
SMIS 6283, finantat prin Programul 
Operational Regional 2007 – 2013. 
Necesar de finantat pentru 2010: 113 
mii ron 
 
 14 Ambulatoriu Spital Judetean, cod 
SMIS 12223, finantat prin Programul 
Operational Regional 2007 – 2013. 
Necesar de finantat pentru 2010: 
1.448,8 mii ron 
 

 
Suma de 3.000 mii lei reprezinta o 
parte din valoarea necesara pentru 
continuarea lucrarilor in vederea 
finalizarii obiectivului “Catedrala 
Ortodoxa “Inaltarea Domnului” 
situata in municipiul Bacau, in 
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completare la alocatiile din bugetul 
judetului pentru anul 2010.  
 
Suma de 2.000 mii lei solicitata, 
este necesara pentru asigurarea 
partiala a obligatiei de cofinantare 
pe care o are judetul Bacau in 
vederea implementarii proiectului 
de  
“Amenajare si modernizare 
Maternitate – Spitalul Judetean 
Bacau” cuprins in Programul 
“Reforma sistemului de sanatate, 
faza a doua” finantat conform 
Acordurilor incheiate cu BIRD si 
BEI. 
124264 mii lei Suma solicitata este 
necesara pentru finantarea 
proiectelor de dezvoltare locala la 
nivelul consiliilor locale, conform 
anexa. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Amendamentul nu a fost discutat, 
deoarece s-a hotărât să fie transmis 
comisiilor reunite de buget. 

733. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 

Pozitia 26 Maramures 
Alocarea sumei de 1.947 mii lei 

Pentru deplasarea mai rapida a 
localnicilor este necesara 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

pentru finalizarea lucrarilor 
podurilor din comuna Budesti 
 
Sursa de finantare: Alocare din 
suma prevazuta 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 

reabilitarea podurilor si podetelor 
din localitatea mentionata 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Amendamentul nu a fost discutat, 
deoarece s-a hotărât să fie transmis 
comisiilor reunite de buget. 

anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din  sumele defalcate. 

734. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Poziţia 26, jud. Maramureş 
Alocarea sumei de 300 mii lei 
pentru reabilitarea sala sport, 
comuna Stramtura 

 
Surse de finanţare: Alocare din suma 
prevazuta 

 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 
 

Inexistenţa unei baze sportive, deşi 
sunt foarte mulţi solicitanţi. 
Acesta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit pentru 
desfăşurarea unor activităţi de 
natură sportivă în echipă  şi/sau  
pentru antrenamentul individual etc 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Amendamentul nu a fost discutat, 
deoarece s-a hotărât să fie transmis 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
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comisiilor reunite de buget. defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din  sumele defalcate. 

735. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Pozitia 26 Maramures 
Se propune suplimentarea sumei 
prevazute pentru judetul 
Maramures cu suma de 50.630 mii 
lei pentru urmatoarele investitii: 
alimentare cu apa a comunelor 
Budesti si Sieu, canalizare si statie 
de epurare Miresu Mare 

 
Sursa de finantare: 

Alocare din suma 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL  
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 
 

In prezent este demarata procedura 
de refacere a studiului de 
fezabilitate. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi  sunt necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare de care vor beneficia 
locuitorii acesteia 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii si servicii  a Camerei 
Deputaţilor 
 
Amendamentul nu a fost discutat, 
deoarece s-a hotărât să fie transmis 
comisiilor reunite de buget. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din  sumele defalcate. 

736. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 40.000 
mii lei pentru reabilitare retelei 
stradale a municipiului Baia Mare. 
Pozitia 26 Maramures 
 
Sursa de finantare: 
 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 

 

Reteaua stradala a municipiului 
Baia Mare propusa pentru 
reabilitare este deteriorata datorita 
traficului rutier si afectata de 
lucrarile de extindere a programului 
de alimentare cu apa si canalizare 

Se propune respingerea întrucât; 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm că o mai 
bună colectare a  taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificată încât să 
poată constitui sursă de 
finanţare. 
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737. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Pozitia 26 Maramures 
Se propune suplimentarea sumei 
prevazute pentru judetul 
Maramures cu suma de 50.630 mii 
lei pentru urmatoarele investitii: 
alimentare cu apa a comunelor 
Budesti si Sieu, canalizare si statie 
de epurare Miresu Mare 
HOTĂRÂRE nr.904 din 7 august 
2007 
privind unele măsuri pentru 
realizarea programelor multianuale 
prioritare de mediu şi gospodărire a 
apelor ce conţin obiective de 
investiţii în infrastructura de mediu, 
care se vor executa în perioada 
2007-2013 

 
Sursa de finantare: 

Alocare din suma 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL  
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 
 

In prezent este demarata procedura 
de refacere a studiului de 
fezabilitate. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi  sunt necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare de care vor beneficia  
locuitorii acesteia 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din  sumele defalcate. 

738. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Pozitia 26 Maramures 
Se propune suplimentarea sumei 
prevazute pentru judetul 
Maramures cu suma de 1.100 mii 
lei pentru urmatoarele investitii: 
aductiuni de apa prin Programul 
Solell Boneh in localitatile 
Stramtura si Barsana 

In prezent este demarata procedura 
de refacere a studiului de 
fezabilitate. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi  sunt necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare de care vor beneficia  
locuitorii acesteia 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
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Programul Solell Bneh 
 
Sursa de finantare: 

Alocare din suma 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL  
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 

 
 

finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din  sumele defalcate. 

739. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Pozitia 26 Maramures 
Se propune suplimentarea sumei 
prevazute pentru judetul 
Maramures cu suma de 38.702 mii 
lei pentru investitii in localitatile 
Seini, Oncesti, Miresu Mare, rona 
de Jos, Ruscova, Ardusat, 
Dumbravita 
Cofinantari proiecte fonduri externe 

 
Sursa de finantare: 

Alocare din suma 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL  
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 

In prezent este demarata procedura 
de refacere a studiului de 
fezabilitate. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi  sunt necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare de care vor beneficia  
locuitorii acesteia 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din  sumele defalcate. 

740. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 

Poziţia 26 Maramureş 
Se propune alocarea sumei de 5.000 

Vechimea acestei cladiri impune 
lucrari de constructie. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 405 -

echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

mii lei pentru Centrul social 
multifuncţional pentru bărâni Borşa 
 
Sursa de finantare: 

 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 

Liviu Titus Pasca, Senator PNL 

anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din  sumele defalcate. 

741. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Pozitia 26 Maramures 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 15.003 mii lei pentru reabilitarea 
sedii primarii Baia Mare, Seini, 
Cernesti si constructie sediu 
primarie in Borsa, Vima Mica, 
Calinesti, Ardusat, Rona de Jos 

 
Sursa de finantare 
o mai buna colectare a taxelor si 
impozitelor la bugetul de stat 

 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 
 

Necesitatea asigurarii unor conditii 
de lucru decente si un spatiu 
adecvat lucrului cu cetatenii. 
 
 

Se propune respingerea întrucât; 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm că o mai 
bună colectare a  taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificată încât să 
poată constitui sursă de 
finanţare. 
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742. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 

taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune suplimentarea bugetului 
judeţului Dolj la nr. crt 17, cu suma 
de 2000 mii lei pentru  construire 
sediu nou administrativ, primărie 
comuna Amarăştii de Jos,  judeţul 
Dolj. 

 
Sursa de finanţare: Anexa nr.3/13- 
Secretariatul General al Guvernului, 
capitolul 5001 Cheltuieli –buget de 
stat, grupa 10, cheltuieli de personal 
 
Autori : senator Mircea Geoană, 
deputat Ion Călin PSD 

Se solicita admiterea 
amendamentului, deoarece sediu 
actual este revendicat, si nu exista 
decat posibilitatea construirii unui 
nou sediu pentru deservirea celor 
6000 de locuitori. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Secretariatului  General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 

- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate. 

743. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune suplimentarea bugetului 
judeţului Dolj la nr. crt 17, cu suma 
de 2600 mii lei pentru  : 

1. Sediu nou administrativ-primărie 
oras Dăbuleni, judeţul Dolj, cu 1000 
mii lei, 

Cele doua investitii sunt incepute si 
realizate in proportie de 75%, 
sumele sunt necesare pentru 
finalizarea lucrarilor de constructie, 
deoarece consiliile locale nu dispun 
de aceste sume. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Institutului Cultural Român au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
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2. Sediu nou administrativ-primărie 
comuna Malu Mare, judeţul Dolj, cu, 
1600 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Anexa nr.3/44- 
Institutul Cultural Român, capitolul 
5010- Cheltuieli curente, grupa 10- 
cheltuieli de personal 
 
Autori : senator Mircea Geoană, 
deputat Ion Călin PSD 

politica sa în domeniu. 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 

- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate. 

744. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune suplimentarea bugetului 
judetului Dolj la nr. crt 17, cu suma 
de 4200 mii lei pentru  : 

1.Reabilitare si modernizare sediu 
primărie comuna Teslui, judeţul 
Dolj, cu  800 mii lei;  

2.Reabilitare si modernizare sediu 
primărie comuna Celaru, judeţul 
Dolj, cu 900 mii lei; 

3.Reabilitare si modernizare sediu 
primărie comuna Castranova, judeţul 
Dolj, cu  1000 mii lei; 

4.Reabilitare si modernizare sediu 

Sumele sunt necesare pentru 
lucrarile de reabilitare  si 
modernizare, sediu primărie Teslui, 
Celaru, Castranova, Diosti, Mârşani  
judetul Dolj, incrucat veniturile 
proprii ale institutiilor nu permit 
realizarea obiectivelor, iar starea de 
degradare este avansata si spatiile 
pentru desfasurarea activitatilor 
specifice sunt insuficiente. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Secretariatului  General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
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primărie comuna Dioşti, judeţul 
Dolj, cu 700 mii lei; 
5.Reabilitare si modernizare sediu 
primărie comuna Mârşani, judeţul 
Dolj, cu 800 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Anexa nr.3/13- 
Secretariatul General al Guvernului, 
capitolul 5001 Cheltuieli –buget de 
stat, grupa 10, cheltuieli de personal 
 
Autori : senator Mircea Geoană, 
deputat Ion Călin PSD 

criterii: 
- capacitatea financiară 

calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 

- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate. 

745. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune suplimentarea bugetului 
judetului Dolj la nr. crt 17, cu suma 
de 1700 mii lei pentru  ,,Construire 
centru cultural si baza sportivă,, 
comuna Cârcea, judeţul Dolj. 
 
  Sursa de finanţare: Anexa nr.3/01- 
Administratia prezidentiala, capitolul 
5001, Cheltuieli buget de stat, 
cheltuieli de personal 
 
Autori : senator Mircea Geoană, 
deputat Ion Călin PSD 

Această investitie este necesara, 
deoarece comuna este nou infiintata 
si nu dispune nici de camin cultural 
si nici de baza sportive, obiective 
atat de necesare intr-o localitate 
unde populatia tanara este 
majoritara.  

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
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defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 

proporţie de 30% din sumele 
defalcate. 

746. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj la anexa 7 cu suma de 50 mii 
lei pentru evaluarea domeniului 
public al comunei Caraula, judetul 
Dolj. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori:  
Mircea  Geoana- Senator PSD de 
Dolj , Lia Olguta Vasilescu- Senator 
PSD de Dolj, Iulian Claudiu Manda- 
Deputat PSD de Dolj, Petre Petrescu- 
Deputat PSD de Dolj, Ion Calin- 
Deputat PSD de Dolj, Stefan Valeriu 
Zgonea- Deputat PSD de Dolj, 
Florentin Gust- Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

747. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 1.500 mii lei pentru continuarea 
lucrarilor la sediul nou de primarie 
comuna Cernesti. Poziţia 26, jud. 
Maramureş 
 

Sursa de finantare: o mai buna 
colectare a taxelor si impozitelor la 

Necesitatea asigurarii unor conditii 
de lucru decente si un spatiu 
adecvat lucrului cu cetatenii. 
 

Se propune respingerea întrucât; 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm că o mai 
bună colectare a  taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat, nu 
poate fi cuantificată încât să 
poată constitui sursă de 
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bugetul de stat 
 

Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 

Liviu Titus Pasca, Senator PNL 

finanţare. 
 

748. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 
(F.E. F 322) 

Modernizarea străzii în comuna 
Ideciu de Jos, judeţul Mureş; 
Construire creşă în comuna Ideciu de 
Jos, judeţul Mureş; Reabilitare şi 
modernizare aşezământ cultural în 
localitatea Deleni, comuna Ideciu de 
Jos, judeţul Mureş. 
Valoarea proiectului este de 
10.822.213 lei.  
 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat Gliga Vasile 
Ghiorghe, PSD 

Îmbunătăţrea nivelului de trai al 
locuitorilor 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

749. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 
(F.E. F 322) 

Canalizare menajeră în comuna 
Suseni, sat Suseni şi Luieriu, judeţul 
Mureş. Modernizare drum comunal 
Lueriu D C 163 Lueriu pe o lungime 
de 4,2 km. Reabilitare camin cultural 
Suseni. Infiintare centru de ingrijire 
batrani . 
Suma necesară este de 1.500.000 
euro. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 

Îmbunătăţrea nivelului de trai al 
locuitorilor 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat Gliga Vasile 
Ghiorghe, PSD 

750. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 
(F.E. F 322) 

„Prima înfiinţre a serviciului public 
local de asistenţă socială din cadrul 
comunei Lunca, alimentare cu apă şi 
canalizare menajeră în localitatea 
Sîntu, modernizare drum comunal în 
localitatea Logig şi modernizarea şi 
dotarea căminului cultural din 
localitatea Lunca”, judeţul Mureş.  
Valoarea totală a proiectului este de 
2.565.281 euro.  
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat Gliga Vasile 
Ghiorghe, PSD 

Îmbunătăţrea nivelului de trai al 
locuitorilor 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

751. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 
 

Canalizare menajeră în comuna 
Solovăstru şi sat Jabeniţa, judeţul 
Mureş. 
Valoarea totală a proiectului este de 
4.351.345,67 lei. 
Suma necesară de la bugetul naţional 
este de 483.000 lei. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Îmbunătăţrea nivelului de trai al 
locuitorilor 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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Autor: Deputat Gliga Vasile 
Ghiorghe, PSD 

752. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 
 

Canalizare menajeră în comuna 
Ideciu de Jos – Ideciu de Sus, judeţul 
Mureş. 
Valoarea proiectului este de 
4.103.690 lei.  
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat Gliga Vasile 
Ghiorghe, PSD 

Îmbunătăţrea nivelului de trai al 
locuitorilor 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

753. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 
 

Introducere apă potabilă şi gaz în 
comuna Fărăgău, judeţul Mureş. 
Suma necesară este de 1.206.000 lei.  
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat Gliga Vasile 
Ghiorghe, PSD 

Îmbunătăţrea nivelului de trai al 
locuitorilor 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

754. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru obiectivul 
”Consolidare , extindere si 
modernizare Sediu Primarie Comuna 
Mihail Kogalniceanu ”, jud. Tulcea 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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Autor: Deputat  PNL Popa Octavian 

în timpul exerciţiului bugetar. 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 

- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate. 
 

755. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru obiectivul ”Construire 
, Sediu Primarie Comuna Casimcea 
”, jud. Tulcea 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 
Autor: Deputat  PNL Popa Octavian 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
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ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 

- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate. 
 

756. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 150 
mii lei pentru obiectivul ”Construire 
, Sediu Primarie Comuna Casimcea 
”, jud. Tulcea 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 
Autor: Deputat  PNL Popa Octavian 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
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- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate. 
 

757. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune suplimentarea bugetului 
judetului Vaslui la nr. crt 39, de la 
suma de 69.938 mii lei la 94.232 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare: din taxa pe 
valoare adăugată pentru finanţarea 
acestor cheltuieli 
 
Autori: deputat PSD+PC CRISTEA 
VICTOR , senator PSD+PC 
SILISTRU DOINA, + GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC 

Suma alocată este insuficientă, din 
aceasta neputând fi asigurate 
fonduri pentru programe şi/sau 
programe destinate dezvoltării, 
modernizării serviciilor publice 
pentru comunităţile locale, ci doar 
cheltuieli de funcţionare a 
autorităţilor publice locale.  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

758. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune suplimentarea cu suma 
100.000 mii lei art. 4, lit.d pentru 
judeţul Vrancea 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor: Deputat Cristian Sorin 
Dumitrescu, Senator Miron Tudor 
Mitrea, Deputat Angel Tîlvăr 
Deputat Nicolae Ciprian Nica + Grup 
Parlamentar PSD - PC 

Asigurarea resurselor pentru 
cofinantare si cheltuieli neeligibile 
care se suporta din bugetele 
autoritatilor locale, necesare  
derularii in bune conditiuni a 
proiectelor/programelor de 
investitii finantate din fonduri 
europene.  
Exemplificam cateva din proiectele 
aprobate si/sau aflate in derulare cu 
impact major asupra intregului 
judet: 
-Sistem integrat de management al 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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 deseurilor in judetul Vrancea in 
valoare de 42 mil. euro 
-Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă / apa uzată în 
judeţul Vrancea in valoare de 100 
mil. euro 
-Drumul de glorie al armatei 
romane in primul razboi mondial 
proiect ce prevede reabilitarea celor 
4 mausolee aflate in patrimoniul 
national in valoare de 6 mil. euro 
-La aceste proiecte majore se 
adauga un numar de 5 proiecte in 
valoare cca 10 mil. euro 
-De asemenea in cadrul sumelor 
solicitate se asigura achitarea 
restantelor autoritatilor locale 
pentru anul 2009. 

759. Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 
Nr. crt. 39, Judeţul Vaslui 
Suma 69.938 mii lei 
 

Propunere: 
Anexa nr. 7 
 
Nr. crt. 39, Judeţul Vaslui 
Suma 94.232 mii lei. 
 
Sursa de finanţare - din taxa pe 
valoare adăugată pentru finanţarea 
acestor cheltuieli 
 
Autori: 
deputat PSD+PC CRISTEA 
VICTOR  
senator PSD+PC SILISTRU DOINA 
 

Suma alocată este insuficientă, din 
aceasta neputând fi asigurate 
fonduri pentru programe şi/sau 
programe destinate dezvoltării, 
modernizării serviciilor publice 
pentru comunităţile locale, ci doar 
cheltuieli de funcţionare a 
autorităţilor publice locale.  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
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+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

de 30% din sumele defalcate. 

760. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

600.000 lei-Alimentare cu apă 
localitatea Căşeiu 
Autor: 
Cornel Itu-deputat PSD 

Lucrarea este executată şi 
neachitată 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
  
 

761. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

800.000 lei- Canalizare localitatea 
Ulişor, comuna Căieşu 
Autor: 
Cornel Itu-deputat PSD 

Lucrarea este în proporţie de 60%, 
suma fiind necesară pentru 
finalizare 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
  
 

762. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

8.200.000 lei- introducere canalizare 
localitatea Cuzdrioara 
Autor: 
Cornel Itu-deputat PSD 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
  
 

763. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

500.000 lei- alimentare cu apă 50 
km, comuna Mica 
Autor: 
Cornel Itu-deputat PSD 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
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căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
  
 

764. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

500.000 lei- canalizare 50 km, 
comuna Mica 
Autor: 
Cornel Itu-deputat PSD 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
  
 

765. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

100.000 lei- reabilitare şcoala 
Rugăşeşti, comuna Căşeiu 
Autor: 
Cornel Itu-deputat PSD 

Suma este necesară pentru 
finalizare 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
  
 

766. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

500.000 lei- reabilitare şcoala 
Căşeiu, comuna Căşeiu 
Autor: 
Cornel Itu-deputat PSD 

Suma este necesară pentru 
finalizare 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
  
 

767. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 100.000 lei – Grup social Grădiniţa Suma este necesară pentru Se propune respingerea, întrucât: 
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taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Căşeiu, comuna Căşeiu 
Autor: 
Cornel Itu-deputat PSD 

finalizare - nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
  
 

768. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

200.000 lei – Grup social şi zugrăveli 
exterioare şcoala Guga şi şcoala 
Valea Gugii, comuna Căşeiu 
Autor: 
Cornel Itu-deputat PSD 

Suma este necesară pentru 
finalizare 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
  
 

769. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

800.000 lei – Proiectare şi construire 
grădiniţă în satul Mintiu Gherlii, 
comuna mintiu Gherlii 
Autor: 
Cornel Itu-deputat PSD 

Clădirea în care funcţionează 
grădiniţa a fost retrocedată Parohiei 
Greco-Catolice 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
  
 

770. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010. 

600.000 lei – Reparaţii capitale 
clădiri şcoli din comună, comuna 
Mica 
Autor: 
Cornel Itu-deputat PSD 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
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771. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010. 

250.000 lei – Dispensar Căşeiu- 
Zugrăveli exterioare, reparat acoperiş 
şi înlocuit tâmplărie, comuna Căşeiu 
Autor: 
Cornel Itu-deputat PSD 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
  
 

772. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010, art.4, lit.d 

Se suplimentează cu 100.000 mii lei 
suma pentru judeţul Vrancea 
 
 
Sursă de finanţare:  
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01. 
 
Initiatori: 
Deputat Cristian Sorin Dumitrescu 
,Senator Miron Tudor Mitrea, 
Deputat Angel Tîlvăr Deputat 
Nicolae Ciprian Nica + GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC 
 

Asigurarea resurselor pentru 
cofinantare si cheltuieli neeligibile 
care se suporta din bugetele 
autoritatilor locale, necesare  
derularii in bune conditiuni a 
proiectelor/programelor de 
investitii finantate din fonduri 
europene.  
Exemplificam cateva din proiectele 
aprobate si/sau aflate in derulare cu 
impact major asupra intregului 
judet: 
-Sistem integrat de management al 
deseurilor in judetul Vrancea in 
valoare de 42 mil. euro 
-Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă / apa uzată în 
judeţul Vrancea in valoare de 100 
mil. euro 
-Drumul de glorie al armatei 
romane in primul razboi mondial 
proiect ce prevede reabilitarea celor 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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4 mausolee aflate in patrimoniul 
national in valoare de 6 mil. euro 
-La aceste proiecte majore se 
adauga un numar de 5 proiecte in 
valoare cca 10 mil. euro 
-De asemenea in cadrul sumelor 
solicitate se asigura achitarea 
restantelor autoritatilor locale 
pentru anul 2009. 
 
 

773. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010, art.4, lit.c, Poziţia 29, 
judeţul Neamţ 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Neamt, 
pentru obiectivul << modernizare 
Centru Civic comuna Doljesti>>, cu 
suma de 600.000 Ron. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Initiator 
Senator Ioan CHELARU –PSD+PC 

Necesitatea desfăşurării activităţii 
specifice in conditii decente 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei Prezidenţiale 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 422 -

- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

774. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010, art.4, lit.c, Poziţia 29, 
judeţul Neamţ 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Neamt, 
pentru finalizarea obiectivului 
<<extindere sediu primărie, comuna 
tamaseni>>, cu suma de 1.960.000 
Ron. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Initiator 
Senator Ioan CHELARU –PSD+PC 

Necesitatea desfăşurării activităţii 
specifice in conditii decente 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei Prezidenţiale 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

775. Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010, judeţul Bacău 

Suplimentarea sumei alocată 
Judeţului Bacău cu suma de 11.700 
lei. 
 
Initiator 
Senator Elena Mitrea-PSD 

O consecinţă a faptului că suma 
alocată prin anexa 4 este 
insuficientă pentru asigurarea 
standardelor de calitate impuse   

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
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776. Anexa nr.7 – Sume defalcate din 

taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010, Poziţia 7- Judeţul 
Botoşani 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani cu 
suma de 2390 mii lei pentru 
cheltuielile de capital necesare 
realizării obiectivului de investiţii 
Sediul Consiliului Local al Comunei 
Roma, judeţul Botoşani. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea Bugetului Serviciului de 
Protecţie şi Pază 
 
Iniţiator: Senator Independent Liviu 
CÂMPANU 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
lucrărilor de construcţie a sediului 
Consiliului Local. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Bugetului Serviciului de 
Protecţie şi Pază au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

777. Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010, Poziţia 7- Judeţul 
Botoşani 

Se propune alocarea sumei de 715 
712 lei pentru modernizarea 
pietonală a oraşului Darabani, judeţul 
Botoşani. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea Bugetului Secretariatului 
General al Guvernului 

În curs de implementare 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
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Iniţiator: Senator Independent Liviu 
CÂMPANU 
 
 

domeniu. 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

778. Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010, Poziţia 7- Judeţul 
Botoşani 

Se propune alocarea sumei de 
987.825,52 lei pentru reabilitarea 
centurii ocolitoare de nord, oraş 
Darabani, judeţ Botoşani 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea Bugetului Secretariatului 
General al Guvernului 
 
Iniţiator: Senator Independent Liviu 
CÂMPANU 
 
 

Centura ocolitoare de nord se află 
într-o stare avansată de degradare. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
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- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

779. Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010, Poziţia 7- Judeţul 
Botoşani 

Se propune alocarea sumei de 
866.388,29 lei pentru modernizarea 
şi reamenajarea Piaţă oraş Darabani, 
judeţ Botoşani 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea Bugetului Serviciului de 
Transmisiuni Speciale 
 
Iniţiator: Senator Independent Liviu 
CÂMPANU 
 
 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Serviciului de Transmisiuni 
Speciale au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

780. Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 

Se propune alocarea sumei de  
4.146.095 lei pentru modernizare 

Starea precară actuală a drumurilor  
îngreunează mult circulaţia 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010, Poziţia 7- Judeţul 
Botoşani 

strazi zona I, oras Darabani, Judet 
Botosani. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea Bugetului Serviciului de 
Transmisiuni Speciale 
 
Iniţiator: Senator Independent Liviu 
CÂMPANU 
 

pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 

poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Serviciului de Transmisiuni 
Speciale au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

781. Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010, Poziţia 7- Judeţul 
Botoşani 

Se propune alocarea sumei de 
11.444.894 lei pentru modernizare 
strazi zona II, oras Darabani, Judet 
Botosani. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea Bugetului Serviciului de 
Transmisiuni Speciale 
 
Iniţiator: Senator Independent Liviu 
CÂMPANU 

Starea precară actuală a drumurilor  
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Serviciului de Transmisiuni 
Speciale au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
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 prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

782. Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010, Poziţia 7- Judeţul 
Botoşani 

Se propune alocarea sumei de 
5.354.584 lei pentru modernizare 
strazi zona III, oras Darabani, Judet 
Botosani. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea Bugetului Serviciului de 
Transmisiuni Speciale 
 
Iniţiator: Senator Independent Liviu 
CÂMPANU 
 

Starea precară actuală a drumurilor  
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Serviciului de Transmisiuni 
Speciale au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
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proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

783. Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010, Poziţia 7- Judeţul 
Botoşani 

Se propune alocarea sumei de 
3.673.289 lei pentru reabilitarea si 
modernizarea sediului Primariei 
orasului Darabani. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea Bugetului Serviciului de 
Transmisiuni Speciale 
 
Iniţiator: Senator Independent Liviu 
CÂMPANU 
 

Starea actuală a sediului primăriei 
nu oferă angajaţilor condiţiile 
necesare pentru buna desfăţurare a 
activităţilor; spaţii insuficiente 
pentru birourile acestora, grupuri 
sanitare improprii, resurse 
materiale insuficiente.  Este 
necesară reabilitarea sediului 
primăriei pentru obţinerea unor 
rezultate mai bune ale activităţii 
administraţiei publice locale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Serviciului de Transmisiuni 
Speciale au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

784. Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010, Poziţia 13- Judeţul 
Cluj 

Se propune suplimentarea a 40.000 
mii lei pentru suma alocată judeţului 
Cluj pentru reconstrucţia stadionului 
municipal “Ioan Moinea” din Cluj 
Napoca, judeţul Cluj 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: 
Deputat PNL Horea Uioreanu, 
grupurile parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului,  
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 

finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

785. Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 Judeţul Dolj 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj cu suma de 200 mii RON, 
suma necesară Consiliului Local 
Almaj pentru reabilitarea 
dispensarului in Comuna Almaj, 
Judetul Dolj. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

786. Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 Judeţul Dolj 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj cu suma de 1000 mii RON, 
suma necesară Consiliului Local 
Argetoaia, pentru modernizarea 
Târgului din comuna  Argetoaia, 
Judetul Dolj. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

787. Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 Judeţul Dolj 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj cu suma de 1200 mii RON, 
suma necesară Consiliului Local 
Cotofenii din Dos pentru construire 
sediu Primarie, in Comuna Cotofenii 
din Dos, Judetul Dolj. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

788. Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 Judeţul Dolj 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj cu suma de 550mii RON, 
suma necesară Consiliului Local 
Filiasi pentru Amenajare Piata 
Agroalimentara in Orasul Filiasi, 
Judetul Dolj. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

789. Anexa nr.7 – Sume defalcate din Se propune suplimentarea bugetului  Se propune respingerea, întrucât: 
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taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 Judeţul Dolj 

CJ Dolj cu suma de 80 mii RON, 
suma necesară Consiliului Local 
Gogosu pentru reabilitare dispensar 
uman  in Comuna Gogosu, Judetul 
Dolj. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

790. Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 Judeţul Dolj 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj cu suma de 80 mii RON, 
suma necesară Consiliului Local 
Gogosu pentru reabilitare dispensar 
veterinar  in Comuna Gogosu, 
Judetul Dolj. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

791. Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 Judeţul Dolj 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj cu suma de 6000 mii RON, 
suma necesară Consiliului Local 
Grecesti pentru modernizare Targ 
Comunal Comuna Grecesti, Judetul 
Dolj. 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
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Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

792. Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 Judeţul Dolj 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj cu suma de 200 mii RON, 
suma necesară Consiliului Local 
Melinesti pentru inlocuirea 
acoperisului cladirii Serviciului 
public comunitar de Evidenta a 
Persoanelor Melinesti in Comuna 
Melinesti, Judetul Dolj. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

793. Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 Judeţul Dolj 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj cu suma de 1900 mii RON, 
suma necesară Consiliului Local 
Melinesti pentru Construirea unui 
sediu al Primariei, in Comuna 
Melinesti, Judetul Dolj. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

794. Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 Judeţul Dolj 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj cu suma de 500 mii RON, 
suma necesară Consiliului Local 
Melinesti pentru modernizarea 
Târgului Comunal, in Comuna 
Melinesti, Judetul Dolj. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de D+ GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC olj 
 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

795. Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 Judeţul Dolj 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj cu suma de 600 mii RON, 
suma necesară Consiliului Local 
Sopot pentru reparatii capitale la 
sediul Primariei, in Comuna Sopot, 
Judetul Dolj. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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796. Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 Judeţul Dolj 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj cu suma de 100 mii RON, 
suma necesară Consiliului Local 
Talpas pentru imprejmuire sediu 
Primarie, in Comuna Talpas, Judetul 
Dolj 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

797. Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 Judeţul Dolj 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj cu suma de 100 mii RON 
suma necesară Consiliului Local 
Almaj pentru refacerea parcului din 
centrul civic al comunei Almaj, 
Judetul Dolj 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

798. Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 Judeţul Dolj 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj cu suma de 5000 mii RON, 
suma necesară Consiliului Local 
Grecesti pentru amenajare Centru 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
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Civic Comuna Grecesti, Judetul Dolj 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

799. Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 Judeţul Dolj 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj cu suma de 6000 mii RON, 
suma necesară Consiliului Local 
Grecesti pentru reparatia capitala a 
autospecialei PSI din Comuna 
Grecesti, Judetul Dolj 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului. 
 
 
AUTOR: ec. Petre PETRESCU  
Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PC 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

800. Anexa nr. 7-Sume defalcate din 
TVA pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 
………….. 
Judeţul Bacău 74.385 mii lei 
 

Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010 
………….. 
Judeţul Bacău 157.250,33 mii lei 
 
 
Autori: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 

Suma de 15.000 mii lei solicitata, 
este necesara pentru asigurarea 
cofinantarii si a cheltuielilor 
neeligibile necesare pentru 
implementarea in anul 2010 a 
proiectului “Sistem integrat de 
management al deseurilor in judetul 
Bacau”, ce va fi accesat din fonduri 
europene in cadrul POS – Mediu  

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 436 -

Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Antochi Gheorghe-PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 
Senator:Elena Mitrea 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD - 
PCD 
 

 
12.986,33 mii lei Sumele solicitate 
sunt necesare pentru susţinerea 
financiara a proiectelor aflate atât in 
derulare cat si in evaluare, in vederea 
asigurării necesarului de cofinantare 
aferenta anului 2010. Implementarea 
proiectelor in cadrul programelor de 
finantare: Mecanismului Financiar 
SEE, Programului Operational 
Sectorial Cresterea Capacitatii 
Economice, Programului Operational 
Dezvoltarea Capacitatii 
Administrative, Programului 
Operational Regional 2007-2013 
menţionate in prezentul document 
conduc la reducerea disparitatilor 
economico-sociale inter si 
intraregionale si la dezvoltarea 
durabila a judetului Bacau, acoperind 
o plaja larga de sectoare economice si 
sociale, dupa cum urmeaza: 
 

1. Îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor în administraţia 
publică locală din judeţul 
Bacău, COD SMIS 1152, 
finantat prin Programul 
Operational Dezvoltarea 
Capacitatii Administrative. 
Necesar de finantat pentru 
2010: 700,7 mii ron; 

 
2. Strategia de dezvoltare 

durabila a judetului Bacau  – 
instrument de lucru pentru 
administratie, COD SMIS 
1174, finantat prin Programul 
Operational Dezvoltarea 
Capacitatii Administrative. 
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Necesar de finantat pentru 
2010: 1.483,2 mii ron; 

 
3. Introducerea de instrumente 

şi proceduri moderne de 
management în cadrul 
Consiliului Judeţean Bacău 
pentru gestionarea 
cheltuielilor sociale şi 
îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor, COD SMIS 3026, 
finantat prin Programul 
Operational Dezvoltarea 
Capacitatii Administrative. 
Necesar de finantat pentru 
2010: 1.106 mii ron; 

 
4. Strategia de dezvoltare 

durabilă a zonelor rurale din 
judeţul Bacău, cod SMIS 
7480, finantat prin Programul 
Operational Dezvoltarea 
Capacitatii Administrative. 
Necesar de finantat pentru 
2010: 299,7 mii ron; 

 
5. Implementarea unui sistem 

modern de management al 
calităţii şi mediului - un pas 
spre o administraţie 
europeană (ISO si EMAS), 
cod SMIS 
385029/06.05.2009, finantat 
prin Programul Operational 
Dezvoltarea Capacitatii 
Administrative. Necesar de 
finantat pentru 2010: 132,27 
mii ron; 

 
6. Programarea Strategică – 

modalitate de optimizare a 
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structurilor pentru noile 
servicii 
descentralizate/deconcentrate 
din sectorul prioritar sănătate, 
cod SMIS 385259/ 
03.06.2009, finantat prin 
Programul Operational 
Dezvoltarea Capacitatii 
Administrative. Necesar de 
finantat pentru 2010: 303,45 
mii ron; 

 
 

7. Proiect pilot privind 
realizarea unui sistem 
informatic modern pentru 
eficientizarea serviciilor 
livrate cetăţenilor de către 
administraţia publică locală 
din judeţul Bacău, cod SMIS 
10613, finantat prin 
Programul Operational 
Dezvoltarea Capacitatii 
Administrative. Necesar de 
finantat pentru 2010: 344,03 
mii ron; 

 
8. Calitate in administratie, cod 

SMIS 10613, finantat prin 
Programul Operational 
Dezvoltarea Capacitatii 
Administrative. Necesar de 
finantat pentru 2010: 227,48 
mii ron; 

 
9. Sistem Informatic Geospaţial 

pentru Gestionarea Riscurilor 
şi a Intervenţiilor Medicale – 
SIGRIM, cod SMIS 5275, 
finantat prin Programul 
Operational Sectorial 
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Cresterea Capacitatii 
Economice. Necesar de 
finantat pentru 2010: 1.613,7 
mii ron; 

 
10. Sistem informatic integrat 

pentru eficientizarea 
comunicării cu cetăţenii şi a 
fluxurilor de activităţi din 
administraţia publică locală, 
cod SMIS 14178, finantat 
prin Programul Operational 
Sectorial Cresterea 
Capacitatii Economice. 
Necesar de finantat pentru 
2010: 1.751,3 mii ron; 

 
11. Strategy for sustainable 

development of Bacau 
County, cod RO 0059, 
finantat prin Mecanismul 
Financiar SEE. Necesar de 
finantat pentru 2010: 1.239 
mii ron 

 
12. Schi Parc Slanic Moldova, 

cod SMIS 3393, finantat prin 
Programul Operational 
Regional 2007 – 2013. 
Necesar de finantat pentru 
2010: 2.223,4 mii ron 

 
13. Achizitionarea 

echipamentelor specifice 
pentru imbunatatirea 
capacitatii si calitatii 
sistemului de interventie in 
situatii de urgenta, acordarii 
asistentei medicale de urgenta 
si a primului ajutor calificat 
(Cererea de finantare nr. 1), 
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cod SMIS 6283, finantat prin 
Programul Operational 
Regional 2007 – 2013. 
Necesar de finantat pentru 
2010: 113 mii ron 

 
14. Ambulatoriu Spital Judetean, 

cod SMIS 12223, finantat 
prin Programul Operational 
Regional 2007 – 2013. 
Necesar de finantat pentru 
2010: 1.448,8 mii ron 

 
 

Suma de 3.000 mii lei reprezinta o 
parte din valoarea necesara pentru 
continuarea lucrarilor in vederea 
finalizarii obiectivului “Catedrala 
Ortodoxa “Inaltarea Domnului” 
situata in municipiul Bacau, in 
completare la alocatiile din bugetul 
judetului pentru anul 2010.  
 
Suma de 2.000 mii lei solicitata, 
este necesara pentru asigurarea 
partiala a obligatiei de cofinantare 
pe care o are judetul Bacau in 
vederea implementarii proiectului 
de  
“Amenajare si modernizare 
Maternitate Spitalul Judetean 
Bacau” cuprins in Programul 
“Reforma sistemului de sanatate, 
faza a doua” finantat conform 
Acordurilor incheiate cu BIRD si 
BEI. 
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- 124264 mii lei Suma solicitata 
este necesara pentru finantarea 
proiectelor de dezvoltare locala la 
nivelul consiliilor locale, conform 
anexa. 
 

801. Anexa nr. 7-Sume defalcate din 
TVA pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 , Poziţia 30, 
Judeţul Olt........... 56.791 mii lei 

 

Se solicită suplimentarea faţă de 
prevederile proiectului legii 
bugetului de stat pe anul 2010 cu 
suma de 56.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Senator Ion Toma-PSD 
Senator Coman Şova-PSD 
Deputat Valeriu Stere – PSD 
Deputat Doru Claudian Frunzulică- 
PSD 
Deputat Florin Iordache -PSD 

Suma propusă prin proiectul legii 
bugetului de stat pe anul 2010 este 
insuficientă pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

802. Anexa nr. 7-Sume defalcate din 
TVA pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010, Poziţia 33 
Judeţul Sălaj 

Anexa nr. 7-Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010,  
Poziţia 33 Judeţul Sălaj  
+ 14 926 
Valoarea noua = 44 498 
 
Sursa: Anexa 5/43 
Autori:                                                  
Deputat: NOSA IULIU  - PSD+PC      
Senator: POP GHEORGHE – + 

- Cofinanţare proiecte POR, 
FEADR şi POS-M pe contracte de 
finanţare în derulare 
- Reabilitare străzi -  oraş Jibou -  
1200 
- Modernizare iluminat public – 
oraş Jibou – 600 
- Reţele canalizare menajeră – 
extinderi – oraş Jibou – 700 
- Alimentare cu apă – sat Clis, 
com.Băbeni – 250 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sumele 
de la Anexa 5 au destinaţia 
potrivit  prevederilor de la art.5 
alin.4 din textul proiectului de 
lege. 
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GRUP PARLAMENTAR PSD+PC 
 
 

- Sediu PRIMĂRIE com.Mirşid – 
650 
-reabilitare sediu PRIMĂRIE, 
com.Meseşenii de Jos – 350 
- Reabilitare cămin cultural 
CHIEŞD – 220 
- Reabilitare cămin cultural 
Sighetu-Silvaniei, com.Chieşd – 
180 
- Amenajare spaţii verzi –CHIEŞD 
– 80 
- Stabilizare versant CHIEŞD – 120 
-Reabilitare cămin cultural sat 
MIERŢA, com.Cuzăplac – 150 
- Reabilitare cămin cultural 
BĂNIŞOR – 180 
-Modernizare străzi loc.INĂU, 
com.Someş Odorhei – 250 
-Modernizare străzi loc.Someş 
Odorhei – 950 
- Amenajare spaţii verzi loc.Someş 
Odorhei – 650 
- Modernizare DISPENSAR 
UMAN –Fildu de Jos – 350 
 
 

803. Anexa nr. 7 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
 
 
 
13. Cluj.................38.262 

Anexa nr. 7 Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Propunerea menţine finanţarea 
aferentă anului 2009. Nivelul 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2010 acoperă 
cheltuielile legate de echilibrarea 
bugetelor locale din judeţ pe 6 luni, 
fără posibilitatea asigurării 

 
Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
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13. Cluj.............48.262 
 
Autori: Erdei-Dolóczki István , Pálfi 
Zoltán, Máté András, Kötő József, 
Lakatos Petru – deputaţi UDMR 

resurselor financiare pentru 
cofinanţarea proiectelor accesate pe 
Fondurile structurale. 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

804.  Anexa nr. 7. Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
 
15.Covasna.......26,205 

Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale 
 
15.Covasna.........40,000 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
 
Autori: Márton Árpád, Erdei-
Dolóczki István, Lakatos Petru, 
Edler András György, Olosz Gergely  
– deputaţi UDMR 

Suma totală necesară județului este 
de 40.000 mii lei, din care potrivit 
prevederilor Legii privind finanțele 
publice locale nr. 273/2006, 
modificată și completată, o cotă de 
27% se alocă în bugetul Consiliului 
Județean Covasna, adică suma de 
10.800 mii lei, iar diferența de 
29.200 mii lei pentru echilibrarea 
bugetelor comunelor, orașelor și 
municipiilor. Din sumele 
repartizate în bugetele comunelor, 
orașelor și municipiilor 20% se 
repartizează pentru susținerea 
programelor de dezvoltare locală, 
pentru proiecte de infrastructură 
care necesită cofinanțare în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr. 273/2006 art. 33 alin. 3 lit. b.
Suma repartizată în bugetul 
Consiliului Județean Covasna este 
necesară pentru asigurarea 
funcționării instituțiilor 
subordonate, precum și al 
aparatului propriu al Consiliului 
Județean Covasna. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 444 -

805. Anexa nr. 7. Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010, punctul 40 Judeţul 
Vâlcea 

La punctul 40, Anexa 7 jud. Valcea, 
suma prevazuta  de 43.146 mii lei se 
majoreaza la suma de 250.000 mii lei 
 
Sursa: 
din  alocarea unui procent mai mare 
din valoarea adaugata la bugetele 
locale,Art.4. 
 
Iniţiatori: 
Senator Laurenţiu Florian Coca –
PSD 
Deputat Vasile Bleotu-PSD 
Deputat Constantin Mazilu – PSD 
Deputat Aurel Vlădoiu - PSD 
 

Suplimentarea este necesara pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

806. Anexa nr. 7. Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
Satu Mare………      38.350 

Anexa nr. 7. Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
Satu Mare………      50.000 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
Erdei-Doloczki Istvan, Lakatos Petru 
- deputaţi 
UDMR 
 
 

Procentul de creştere e 
nesemnificativ în anul 2010 faţă de 
anul 2009, în condiţiile în care 
există inflaţie. De asemenea 
atragem atenţia asupra 
imposibilităţii respectării art. 33 
alin.(8) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, 
deoarece súmele propuse un vor 
asigura resursele financiare 
necesare. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

807. Anexa nr. 7. Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 

Suplimentarea sumei defálcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 

Suplimentarea sumei este necesară 
pentru susţinerea cofinanţării 
proiectelor de dzvoltare local ale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
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anul 2010 
 

2010, cu 5.500 mii lei , de la 31.432 
mii lei la 36.932 mii lei 
 
Iniţiator: Deputat Ioan Cîndrea- PSD 

unităţilor administrativ-teritoriale 
din judeţul Sibiu 

art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
 

808. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune suplimentarea Sumelor 
defalcate din taxa pe valoare 
adaugata pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010, anexa 
7 cu suma de 20.419,80 mii lel ron 
pentru judetul Iasi 
 
Sursa: Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Amendament propus de: 
Senator PDL Mihaela Popa 
Senator PDL Dumitru Oprea 
Deputat PDL Nicuşor Păduraru 
 Deputat PDL   Petrică Movilă 
Deputat PDL Marius Spânu 
Deputat PDL Daniel Oajdea 
Deputat independent: 
   Cristina Dobre 
 
 
 
 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

809. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj la anexa 7 cu suma de 250 
mii lei pentru amenajarea unei piete 

 
Pentru desfasurarea in conditii 
optime a comertului. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
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 agro-alimentare in comuna Caraula, 
judetul Dolj. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01. 
 
 
Amendament propus de: 
Mircea  Geoana- Senator PSD de 
Dolj  
Lia Olguta Vasilescu- Senator PSD 
de Dolj 
Iulian Claudiu Manda- Deputat PSD 
de Dolj 
Petre Petrescu- Deputat PSD de Dolj 
Ion Calin- Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea- Deputat PSD 
de Dolj 
Florentin Gust- Deputat PSD de Dolj 
+ GRUP PARLAMENTAR PSD- 
PC 

dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

810.  
Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj la anexa 7 cu suma de 200 
mii lei pentru reabilitare bloc 
locuinte sociale in comuna Caraula, 
judetul Dolj. 
 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, 
Cap. 5001, grupa 50, art. 01. 
 

 
Pentru acordarea ajutorului necesar 
familiilor nevoiase. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 447 -

 
Amendament propus de: 
Mircea  Geoana- Senator PSD de 
Dolj  
Lia Olguta Vasilescu- Senator PSD 
de Dolj 
Iulian Claudiu Manda- Deputat PSD 
de Dolj 
Petre Petrescu- Deputat PSD de Dolj 
Ion Calin- Deputat PSD de Dolj 
Stefan Valeriu Zgonea- Deputat PSD 
de Dolj 
Florentin Gust-Deputat PSD de Dolj 
GRUP PARLAMENTAR PSD- PC 

811. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei 200 mii 
lei pentru obiectivul „ Consolidare, 
extindere si modernizare Sediu 
Primarie Comuna Mihai 
Kogalniceanu” jud Tulcea. 
 
Amendament propus de: 
Deputat PNL Popa Octavian 
 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 

 
Aceasta suma este necesara pentru 
finalizarea obiectivului de investitii 
mentionat. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

812. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei 200 mii 
lei pentru obiectivul „ Construire 
Sediu Primarie Comuna Casimcea” 
jud Tulcea. 
 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizarea obiectivului de investitii 
mentionat 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
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Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Deputat PNL Popa Octavian 
 
 

finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

813. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei 150  mii 
lei pentru obiectivul „ Construire 
Sediu Primarie Comuna Casimcea” 
jud Tulcea. 
 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Amendament propus de: 
Deputat PNL Popa Octavian 
 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizarea obiectivului de investitii 
mentionat 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

814. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
Pozitia 34. Sibiu 
 

Pozitia 34. Sibiu- Suma de 36.842 
mii lei 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului  5001.50.01 
 
Amendament propus de: 
Deputat Silvestru Mircea Lup  
Grup PSD+PC 
 
 

Motivatia amendamentului 
Asigurarea sustinerii cofinantarii 
proiectelor de dezvoltare locala a 
unitaţilor administrativ-teritoriale 
din judetul Sibiu, necesita o 
suplimentare fata de suma 
prevazuta în proiect cu 5.500 mii 
lei 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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815. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 

taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
Pozitia 34. Sibiu 
 

Suplimentarea sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010 pentru judetul Vaslui cu suma 
de 3000 mii lei Asfel pozitia 39 din 
anexa nr.7 se modifica asfel: 
Vaslui – 72.938 mii lei  
 
Sursa de finantare: Propunem in 
acest scop diminuarea cu 3000 mii 
lei a bugetului Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale la capitolul 
bugetar 61.08, unde observam o 
crestere fata de 2009 de 215% a 
cheltuielilor preconizate , iar aceasta 
diminuare nu ar afecta foarte mult 
nevoia acesti serviciu de modernizare 
ramanând o crestere de 210%. 
 
Amendament propus de: 
Deputat Adrian Solomon  
Grup PSD+PC 
 
 
 
 

Situatia economica dificila a 
judetului Vaslui impune 
suplimentarea acestor sume pentru 
a se putea asigura sumele necesare 
pentru cheltuieli curente la toate 
consiliile  locale din judet. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Serviciului de Transmisiuni 
Speciale au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

816. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
Pozitia 37. judetul Timis 

Suma iniţială se suplimentează cu 
800 000 lei, cu destinaţia: 
REABILITARE PRIMĂRIE COM. 
BUCOVĂŢ, JUD. TIMIŞ 
 
Sursa de finanţare: 

Motivaţia amendamentului: 
1. Sediul Primăriei comunei 
Bucovăţ,  jud. Timiş,  a ajuns într-
un stadiu avansat de degradare, 
care afectează negativ buna 
funcţionare a instituţiei Primăriei, 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
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Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

capacitatea ei de a lucra eficient şi 
civilizat în slujba cetăţenilor 
comunei. 
2. Starea necorespunzătoare a 
sediului Primăriei influenţează 
negativ percepţia cetăţenilor asupra 
acestei instituţii, dar, mai mult de 
atât, asupra administraţiei publice 
în general şi asupra Puterii văzută 
responsabilă de respectiva stare.  
 
 

pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

817. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
Pozitia 37. judetul Timis 

Suma iniţială se suplimentează cu 
900 000 lei, cu destinaţia: 
PROIECTARE ŞI CONSTRUIRE 
SEDIU PRIMĂRIE LIVEZILE, 
ÎN LOCALITATEA LIVEZILE, 
JUD. TIMIŞ 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
1. Primăria comunei Livezile,  jud. 
Timiş funcţionează într-un spaţiu 
închiriat, care, pe de o parte, nu 
este corespunzător prin prisma 
funcţiunilor pe   trebuie să le 
îndeplinească instituţia Primăriei, 
iar pe de altă parte, comportă 
cheltuieli semnificative cu chiria. 
2. Primăria comunei Livezile 
dispune, la ora actuală, de un teren 
intravilan poziţionat în centrul 
localităţii de reşedinţă, adecvat 
pentru amplasarea pe el a Primăriei.
3. Administraţia locală a comunei 
se angajează să susţină realizarea 
obiectivului cu cea mai mare parte 
din veniturile sale proprii.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

818. Anexa nr.7 – SUME defalcate din Suma iniţială se suplimentează cu 1 Motivaţia amendamentului: Se propune respingerea, întrucât: 
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taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
Pozitia 37. judetul Timis 

000 000 lei, cu destinaţia: 
EXTINDERE ŞI MODERNIZARE 
PRIMĂRIE, 
ÎN LOCALITATEA GIERA, JUD. 
TIMIŞ 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

1. Comuna Giera,  jud. Timiş nu 
dispune la ora actuală de un sediu 
corespunzător pentru Primărie. 
Acesta ar trebui, pe de o parte, 
extins, iar pe de altă parte, 
modernizat, pentru a deveni mai 
funcţional, astfel încât instituţia 
Primăriei Giera să poată funcţiona 
mai eficient în slujba cetăţenilor. 
2. Lucrarea ar urma să ocazioneze 
şi reabilitarea instalaţiei termice, 
respectiv montarea unei centrale 
termice autonome. 
 
 

- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

819. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
Pozitia 37. judetul Timis 

Suma iniţială se suplimentează cu  
65 000 lei, cu destinaţia: 
PROIECT SEDIU PRIMĂRIE 
ÎN LOCALITATEA DAROVA, 
JUD. TIMIŞ" 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autor: Nicolae Robu, Senator PNL 
de Timiş 

Motivaţia amendamentului: 
Comuna Darova necesită un sediu 
adecvat pentru instituţia Primăriei, 
care să permită funcţionarea 
eficientă a acesteia în slujba 
cetăţenilor. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

820. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
Legea bugetului de stat pe anul 
2010 
 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru plata facturilor restante la 
utilitati,  comuna Robeasca, judeţul 
Buzău 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară  la dispoziţia Guvernului 

 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
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Autori: senator PNL Cristinel Marian 
Bîgiu, deputat PNL George Adrian 
Scutaru şi deputat PNL Titi Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

821. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
Legea bugetului de stat pe anul 
2010 
 
 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru plata salariilor restante 
comuna  Valea Salciei, judeţul 
Buzău 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară  la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: senator PNL Cristinel Marian 
Bîgiu, deputat PNL George Adrian 
Scutaru şi deputat PNL Titi Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Plata drepturilor salariale restante 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

822. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
Legea bugetului de stat pe anul 
2010 
 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru plata salariilor restante 
comuna  Căne�ti, judeţul Buzău 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară  la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: senator PNL Cristinel Marian 
Bîgiu, deputat PNL George Adrian 
Scutaru şi deputat PNL Titi Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Plata drepturilor salariale  restante 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

823. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 

Administraţia locală necesită un 
nou spaţiu pentru buna desfăsurare 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
Pozitia 31, Judetul Prahova 

pentru obiectivul « constructie sediu 
primărie » ,  com Gornet Cricov, cu 
suma de 1.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidential 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

a activitaţii 
 
 

poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei Prezidenţiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
 

824. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
Pozitia 31, Judetul Prahova 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « constructie sediu 
primărie »,  pentru com. Izvoarele, 
cu suma de 1.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

Administraţia locală necesită un 
nou spaţiu pentru buna desfăsurare 
a activitaţii 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei Prezidenţiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
 

825. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

La punctul 40, Anexa 7 jud. Valcea, 
suma prevazuta  de43.146 mii lei se 
majoreaza la suma de 250.000 mii lei 
 

Sursa: 
din  alocarea unui procent mai mare 
din valoarea adaugata la bugetele 
locale,Art.4. 
 
Amendament propus de: 
Senator PSD Laurenţiu Florian Coca 

Suplimentarea este necesara pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
 

Se propune respingerea, întrucât-  
sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata prevazute la 
art.4 din proiectul de buget au 
fost stabilite in conditiile unui 
buget de austeritate. 
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Deputat PSD Constantin Mazilu 
Deputat PSD Vasile Bleotu 
DeputatPSD Aurel Vlădoiu 
 
 

826. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
Pozitia 13, judetul Cluj 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Cluj, pentru 
obiectivul „Modernizare clădire 
primăria comunei Căpuşu Mare », cu 
suma de 300.000 RON 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor 
 
Iniţiator: 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitate socială – vechea 
primărie este degradată  
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
 

827. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
Pozitia 13, judetul Cluj 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Cluj, pentru 
obiectivul „Construire sediu primăria 
Geaca, comuna Geaca », cu suma de 
100.000 RON 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor 
 
Iniţiator: 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Clădirea în care îşi desfăşoară 
activitatea primăria este improprie 
pentru destinaţia pe care o are 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
 

828. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
Pozitia 13, judetul Cluj 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Cluj, pentru 
obiectivul « Modernizarea 
Aeroportului Internaţional Cluj-
Napoca prin realizarea pistei de 

Realizarea pistei de 3500m are o 
importanţă strategică pentru judeţul 
Cluj şi pentru regiunea de Nord-
Vest, aceasta fiind necesară pentru 
a putea permite aterizarea 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Transporturilor şi 
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 3.500 m » cu suma de 17.000.000 
RON 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Transporturilor 
 
Iniţiator: 
Grup Parlamentar PNL Senat 

avioanelor mari de pasageri şi 
cargo. Suma este necesară pentru 
demararea lucrărilor, în prezent 
acesta aflându-se în curs de 
evaluare pentru obţinerea de 
fonduri europene nerambursabile 
 
 

Infrastructurii au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
 

829. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
Pozitia 13, judetul Cluj 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru jude�ul Călăraşi: 
Construire sediu primărie, Com. 
Dragalina cu suma de 1.500.000 
RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului
 
Initiator: Senator PNL Vasile 
Nedelcu 

Starea actuală a sediului primăriei 
nu oferă angaja�ilor conditiile 
necesare pentru buna desfăturare a 
activitătilor; spatii insuficiente 
pentru birourile acestora, grupuri 
sanitare improprii, resurse 
materiale insuficiente.  Este 
necesară reabilitarea sediului 
primăriei pentru obtinerea unor 
rezultate mai bune ale activitătii 
administratiei publice locale. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
 

830. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
Pozitia 12, judetul Calarasi 

Se propune suplimentarea sumei 

prevăzute pentru judetul Călăraşi: 

Reabilitare şi modernizare sediul 

primăriei Frăsinet, Com. Frăsinet  cu 

suma de 500.000 RON. 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Secretariatului General al Guvernului

 

Ini�iator: Senator PNL Vasile 

Starea actuală a sediului primăriei 
nu oferă angaja�ilor condi�iile 
necesare pentru buna desfă�urare a 
activită�ilor; spa�ii insuficiente 
pentru birourile acestora, grupuri 
sanitare improprii, resurse 
materiale insuficiente.  Este 
necesară reabilitarea sediului 
primăriei pentru ob�inerea unor 
rezultate mai bune ale activită�ii 
administra�iei publice locale. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
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Nedelcu 
 

831. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “Construire sediu 

Primărie”, comuna Cozmeşti, cu 

suma de 2.800.000lei. 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Administratiei şi 

Internelor 

 

Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL) 

Nu există spaţiu adecvat pentru 

desfăşurarea activităţii. 

 

 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
 

832. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 

prevǎzute pentru judeţul Vaslui, 

pentru obiectivul “ Construire sediu 

Consiliu Local şi Primărie”, comuna 

Rafaila, cu suma de 1.345.000lei 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Dezvoltǎrii Regionale şi 

Turismului. 

Nu există spaţiu adecvat pentru 

desfăşurarea activităţii. 

 

 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
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Iniţiator: senator David Cristian 

(PNL 

 

833. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Poziţia 34, judeţul  SIBIU 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Sibiu, cu 
suma de 10.130 mii lei pentru 
continuarea obiectivelor:  
Cofinanţare pentru “Reabilitare 
tramă stradală principală, extindere 
reţele edilitare (apă, canal), 
îmbunătăţirea serviciilor sociale şi 
conservarea tradiţiilor populare – 
Hora Câmpenească din Rusca - 
Măsura 322 PNDR suma de 12.000 
mii lei,  
Reabilitare infrastructură rutieră şi 
pietonală la nivelul oraşului Cisnădie 
suma de 3.000 lei,  
Sume de echilibrare a bugetului local 
a oraşului Copşa Mică grav afectat 
de închiderea SC Sometra SA suma 
de 1.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Economi 
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

Respectarea angajamentelor 
contractuale pentru FEADR şi 
PHARE privind modernizarea 
infrastructurii rurale angajate pe 
anul 2010, precum şi susţinerea 
bugetelor locale pentru 
cofinanţarea lucrărilor de 
modernizare a infrastructurii locale  
 
 
 
 
 
 
 
 
ei 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
 

834. Anexa nr.7 – SUME defalcate din Se propune suplimentarea sumei Necesitatea finalizării obiectivului Se propune respingerea, întrucât: 
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taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

prevazuta pentru judetul Sibiu pentru 
obiectivul “Constructie si amenajare 
baza sportiva multifunctionala in 
comuna Apoldu de Jos” instituit prin 
OG nr. 7/2006, aprobata prin Legea 
nr. 71/2007, cu suma de 495 mii lei. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Secretariatul General al 
Guvernului 
 
 
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

de investiţii de importanţă majoră 
pentru comunitatea locală. Au fost 
alocate sume din bugetul local 
pentru demararea lucrărilor, astfel 
încât acum lucrările se află în stare 
de conservare din lipsa fondurilor 
aprobate prin OG /72006, iar 
construcţiile şi terasamentele deja 
pregătite sunt în pericol să se 
deterioreze odată cu începerea 
ploilor de primăvară 
 
 

- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului u fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
 

835. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazută pentru judeţul Sibiu pentru 
obiectivul  “Refacerea sistemului de 
captare a apei” com. Rosia sat Nucet, 
cu suma de 200 mii lei 
Bugetul Senatului 
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

Necesitatea creării reţelei de apă 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de  
locuire în mediul rural şi 
conformarea cu directivele 
europene privind sănătatea 
populaţiei 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Senatului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
 

836. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzută pentru judeţul Sibiu pentru 
obiectivul  “Alimentarea cu energie 
electrică a staţiei de epurare” 
localitatea Rosia, cu suma de 500 mii 
lei. 
 
Bugetul Ministerul Dezvoltării 

Lucrarea  nu a fost prevăzută în 
proiectarea reţelelor de epurare şi 
pentru care nu s-a făcut solicitare 
financiară, investiţie fără de care 
staţia de epurare nu va fi pusă în 
funcţiune 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
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Regionale şi Turismului capitolul 
5101,  grupa 70 - Cheltuieli de 
capital 
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

sa în domeniu. 
 

837. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzută pentru judeţul Sibiu pentru 
obiectivul  – “Extindere şi înlocuire 
reţele de alimentare cu apă” în 
localitatea Rau Sadului, cu suma de 
80 mii lei  
 
Bugetul Secretariatului General al 
Guvernului 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

Necesitatea creării reţelei de apă 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de  
locuire în mediul rural şi 
conformarea cu directivele 
europene privind sănătatea 
populaţiei 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
 

838. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzută pentru judeţul Sibiu pentru 
obiectivul  “Înfiinţare reţele de 
canalizare şi staţie de epurare 
integral biologică prin metode 
alternative extensive exclusiv 
natural” în localitatea Râu Sadului, 
jud. Sibiu, cu suma de 1.560 mii lei 
 
 
 
Bugetul Ministerului Economiei 
 
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

Comuna fiind una de mărime mică 
ca număr de locuitori nu s-a 
încadrat în condiţiile de eligibilitate 
pentru nici un program finanţat din 
fonduri structurale, astfel că din 
surse proprii trebuie să îşi asigure 
finanţarea obiectivului, care este de 
o importanţă majoră având în 
vedere că zona a cunoscut o 
expolzie de construcţii de case de 
vacanţă şi pensiuni, acestea 
nerespectând legislaţia privind 
protecţia apelor şi a mediului 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
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839. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Extindere reţele electrice Str. 
Parcului, Str. Chateau Thierry, Str. 
Wernigerode in localitatea 
Cisnadioara, oraş Cisnădie, jud. 
Sibiu, cu suma de 700 mii lei 
 
Bugetul Ministerului Economiei 
 
Initiator 
Senator PNL Minerva Boitan 

Extinederea străzilor cu zone 
rezidenţiale ce impun dezvoltarea 
infrastructurii  
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
 

840. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale 
 
15.Covasna.........40,000 
 
 
 
 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Márton Árpád, Erdei-
Dolóczki István, Lakatos Petru, 
Edler András György, Olosz Gergely  
– deputaţi UDMR 

Suma totală necesară județului este 
de 40.000 mii lei, din care potrivit 
prevederilor Legii privind finanțele 
publice locale nr. 273/2006, 
modificată și completată, o cotă de 
27% se alocă în bugetul Consiliului 
Județean Covasna, adică suma de 
10.800 mii lei, iar diferența de 
29.200 mii lei pentru echilibrarea 
bugetelor comunelor, orașelor și 
municipiilor. Din sumele 
repartizate în bugetele comunelor, 
orașelor și municipiilor 20% se 
repartizează pentru susținerea 
programelor de dezvoltare locală, 
pentru proiecte de infrastructură 
care necesită cofinanțare în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr. 273/2006 art. 33 alin. 3 lit. b.
Suma repartizată în bugetul 
Consiliului Județean Covasna este 
necesară pentru asigurarea 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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funcționării instituțiilor 
subordonate, precum și al 
aparatului propriu al Consiliului 
Județean Covasna. 
 

841. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Suplimentarea sumei prevăzute la 
poziţia 28 jud. Mureş cu suma de 
5.000 mii lei 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
corespunzătoare a poziţiei 43 din 
anexa 5 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu  
     Senator Mureş 
 

Suplimentarea sumei este necesară 
având în planificarea cheltuielilor 
ce vor fi realizate în anul 2010  
În cadrul bugetului pe anul 2009 
judeţului Mureş i-a fost alocată 
suma de 47.928 faţă de 42.928 cât 
prevăzut în momentul de faţă 
   
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele de la Anexa nr.5 au 
destinaţia potrivit  prevederilor 
de la art.5 alin.4 din textul 
proiectului de lege. 
 
 

842. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

La punctul 23, Anexa 7, jud. 
Ialomita, suma prevazuta este de 
38.437 mii lei se majoreaza la suma 
de50.000 mii lei. 

Sursa: 
din  alocarea unui procent mai mare 
din sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata la bugetele 
locale,Art.4. 
 
GAINA MIHAITA, GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC 

Suplimentarea este necesara pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata prevăzute la 
art.4 din proiectul de buget au 
fost stabilite în condiţiile unui 
buget de austeritate. 

843. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

 
Echilibrarea bugetelor locale, judetul 
Covasna 

- 40.000 mii lei 
 
 

Suma totala necesara judetului este 
de 40.000 mii lei, din care potrivit 
prevederilor Legii privind finantele 
publice locale 273/2006 modificata 
si completata , o cota de 27% se 
aloca bugetului Consiliului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
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Deputat Grama Horia  
Grup Parlamentar PSD+PC 

Judetean Covasna, adica suma de 
29.200 mii lei pentru echilibrarea 
bugetelor lcomunelor, oraselor si 
municipiilor. Din sumele 
repartizate in bugetele comunelor, 
oraselor si municipiilor 20% se 
reapartizeaza pentru sustinerea 
programelor de dezvoltare locala, 
pentru proiecte de infrastructura 
care necesita cofinantare în 
conformitatea cu prevederile Legii 
nr.273/2006 art.33 alin 3 lit.b 
Suma repartizata in bugetul 
Consiliului Judetean Covasna este 
necesara pentru asigurarea 
functionarii institutiilor 
subordonate, precum si al 
aparatului propriu al Consiliului 
Judetean Covasna 

se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
 

844. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
Pozitia 31, jud.Prahova 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Amenajări 
trotuare in satele Măgureni, Lunca 
Prahovei, Cocorăstii Caplii”,  cu 
suma de 4200 mii lei. 
 
Sursa de finanţare:   
Îmbunătăţirea sistemului de colectare 
a taxelor şi impozitelor la bugetul de 
stat 
 
Autor:  
Deputat PNL: Graţiela Gavrilescu 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii comunei. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm totodată că o 
mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor nu poate fi 
cuntificată astfel încât să poată 
constitui sursa de finanţare 
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845. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 

taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se suplimenteaza cu 100.000 mii lei 
suma pentru judetul Vrancea 
Sursă de finanţare:  
Taxa pe valoare adaugata 
AUTORI: 
Deputat Cristian Sorin Dumitrescu 
,Senator Miron Tudor Mitrea, 
Deputat Angel Tîlvăr Deputat 
Nicolae Ciprian Nica + GRUP 
PARLAMENTAR PSD - PC 
 

Asigurarea resurselor pentru 
cofinantare si cheltuieli neeligibile 
care se suporta din bugetele 
autoritatilor locale, necesare  
derularii in bune conditiuni a 
proiectelor/programelor de 
investitii finantate din fonduri 
europene.  
Exemplificam cateva din proiectele 
aprobate si/sau aflate in derulare cu 
impact major asupra intregului 
judet: 
-Sistem integrat de management al 
deseurilor in judetul Vrancea in 
valoare de 42 mil. euro 
-Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă / apa uzată în 
judeţul Vrancea in valoare de 100 
mil. euro 
-Drumul de glorie al armatei 
romane in primul razboi mondial 
proiect ce prevede reabilitarea celor 
4 mausolee aflate in patrimoniul 
national in valoare de 6 mil. euro 
-La aceste proiecte majore se 
adauga un numar de 5 proiecte in 
valoare cca 10 mil. euro 
-De asemenea in cadrul sumelor 
solicitate se asigura achitarea 
restantelor autoritatilor locale 
pentru anul 2009. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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846. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 

taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Galaţi cu 63.529 
mii lei, adică de la 49.561 mii lei la 
113.090 mii lei. 
Sursa de finanţare: Bugetul alocat 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori :   deputaţi şi senatori 
PSD+PC :  Viorel Ştefan,                     
Dan Nica                                               
Saghian Gheorghe                                 
Florin Pâslaru                                        
Lucreţia Roşca                                      
Bogdan Ciucă 
 

-Pentru sănătate se impune 
reabilitarea spitalelor, reparaţii 
capitale la secţiile de chirurgie, 
cardiologie, ginecologie, reparaţii 
capitale la instalaţiile electrice, 
sisteme de colectare şi tratare a 
apelor uzate, reparaţii capitale 
cazane apă caldă şi abur tehnologic, 
moderniyare spital judeţean – 
13.349 mii lei 
-pentru cultură consolidare M, 
Istorie construcţie sediu nou Muzeu 
Artă – 28.183 mii lei 
-cofinanţări, reactualizarea PATL-
urilor, elaborate in 1997, ca urmare 
a reîmpărţirii administrativ-
teritoriale- 21.997 mii lei 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
 

847. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judetului Galaţi, nr. crt. 18, 
cu suma de 85201 mii lei pentru 
reabilitarea reţelei termice a 
municipiului Galaţi. 
 
Sursa de finanţare: 
Colectarea eficienta   a taxelor şi 
impozitelor  la buget 
 

Propunerea se justifică ţinând cont 
de necesitatea descentralizarii 
financiare şi creşterea susrselor de 
finanţare pentru administraţiile 
publice locale, structura veniturilor 
proprii ale acestora fiind limitată. 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm totodată că o 
mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor nu poate fi 
cuntificată astfel încât să poată 
constitui sursa de finanţare 
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Autor: 
deputat Ciucă Liviu Bogdan 
deputat Pâslaru Florin  
Grupul Parlamentar PSD+PC 
 

 
. 

848. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune suplimentarea cu 10.000 
mii lei a sumei prevazute pentru 
judetul Vrancea in anexa 7 - SUME 
defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 
   Autorii amendamentelor: 
Senator Miron Tudor Mitrea 
DeputatCristian Sorin Dumitrescu 
 

Motivare: 
Suplimentarea este necesara pentru: 

- asigurarea cofinantarii 
pentru programul de 
reabilitare termica; 

- asigurarea cofinantarii 
pentru programele finantate 
din fonduri structurale; 

- modernizarea infrastructurii 
comunale de transport; 

- reabilitarea si modernizarea 
sistemului de alimentare cu 
apa in sistem centralizat. 

 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

849. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Comuna Căşeiu- construirea capelă 
de cimitir 
Autori: Deputat Cornel Itu -PSD 

Suma necesară 500.000 lei 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 

850. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Comuna Mintiu Gherlii – Construire 
sală de Sport în satul Mintiu Gherlii 
Autori: Deputat Cornel Itu -PSD 

Atragerea tineretului spre sport 
Suma necesară 2.800.000 lei 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
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nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 

851. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2010 

Comuna Mintiu Gherlii – Construire 
Bloc ANL 
Autori: Deputat Cornel Itu -PSD 

Lipsa locuinţelor pentru tineret în 
comuna Mintiu Gherlii 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 

852. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune suplimentarea cu 10.000 
mii lei a sumei prevazute pentru 
judetul Vrancea in anexa 7 - SUME 
defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 
   Autorii amendamentelor: 
Senator Miron Tudor Mitrea 
DeputatCristian Sorin Dumitrescu 
Deputat Anghel Tîlvar 
Deputat Nicolae Ciprian Nica 

Motivare: 
Suplimentarea este necesara pentru: 

- asigurarea cofinantarii 
pentru programul de 
reabilitare termica; 

- asigurarea cofinantarii 
pentru programele finantate 
din fonduri structurale; 

- modernizarea infrastructurii 
comunale de transport; 

- reabilitarea si modernizarea 
sistemului de alimentare cu 
apa in sistem centralizat. 

 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

853. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Comuna Mica judetul Cluj 
Introducere gaze naturale 
 
Autor: 
Deputat Cornel Itu PSD 

Suma necesar 5.000.000 lei Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
 

854. Anexa nr.7 – SUME defalcate din Municipiul Dej, judetul Cluj-Spitalul  Se propune respingerea, întrucât: 
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taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Municipal- Reparatii capitale 
Continuare reabilitare si modernizare 
Pav.I ( compartimentari saloane, 
constructii bai) conform Ordinului 
914/2006 si Continuare reabilitare  si 
modernizare Pavilion Psihiatrie  
 

Autor: 
Deputat Cornel Itu PSD 

 
 
Suma necesar 5.000.000 lei 

- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
 

855. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Comuna Câşeiu, judetul Cluj- Camin  
Cultural Căseiu- Reparatii si grupuri 
sociale  
 

Autor: 
Deputat Cornel Itu PSD 

Suma necesara 200.000 Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
 

856. . Anexa nr.7 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2010 

Comuna Cuzdrioara, Judetul Cluj- 
Renovare şi reabilitare Cămin 
Cultural  
 

Autor: 
Deputat Cornel Itu PSD 

Suma necesara 300.000 Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
 

857. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  
 
 

La punctul 40, Anexa nr.7, 
jud.Vâlcea, suma prevăzută de 
43.146 mii lei se majorează la 
250.000 mii lei. 
 

Sursa de finanţare: 
Din alocarea unui procent mai mare 
din valoarea adaugată la bugetele 

Suplimentarea este necesară pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
 
 
 Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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locale, art.4 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi   senator Florian Coca şi 
deputaţi Vasile Bleotu, Constantin 
mazilu şi Aurel Vlădoiu – PSD+PC 

 

Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 

 

858. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  
 

Se propune suplimentarea sumei  
de 31.342 mii lei prevăzută la Anexa 
nr.7 - Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010, nr. crt. 
34 SIBIU, cu suma de 15.500 mii 
lei. Poziţia 34 – Sibiu 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dipoziţia  
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi   Raluca Turcan  Deputat 

Suplimentarea este necesară pentru 
susţinerea cofinanţării proiectelor 
de dezvoltare locală ale unităţilor 
administrativ+teritoriale din judeţul 
Sibiu.  . 
 
Admis de: 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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PD-L  
 

859. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  
 

Finalizare investitie sediu Primarie 
comuna Bezdead, judet Dambovita – 
150 mii lei Poziţia 16 – Dâmboviţa 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dipoziţia  
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Gabriel 
PLAIASU 
 

Cladirea este executata 80% si 
exista  pericol de degradare daca nu 
se finalizeaza. 
  
.Admis de: 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

860. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  
 

Finalizare investitie sediu Primarie 
comuna Pietrari, judet Dambovita – 
300 mii lei. Poziţia 16 – Dâmboviţa 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dipoziţia  
Guvernului 
 
 
Autori: 
 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Cladirea este executata 60% si 
exista  pericol de degradare daca nu 
se finalizeaza. Comuna Pietrari este 
comuna nou infiintata si in prezent, 
adiminstratia publica locala isi 
desfasoara activitatea in conditii 
total improprii in sediul Caminului 
Cultural  
. 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Gabriel 
PLAIASU  

Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 

861. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  
 

Se propune suplimentarea sumei  
prevăzute pentru jud. Maramureş cu 
500 mii lei pentru construcţie sediu 
primărie Ardusat, Poziţia 26 – 
Maramureş 
 
Sursa de finanţare: 
O mai buna colectare a taxelor si 
impozitelor la bugetul de stat 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Pavel Horj, deputat PNL 
 

Necesitatea asigurarii unor conditii 
de lucru decente si un spatiu 
adecvat lucrului cu cetatenii. 
 
 Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm totodată că o 
mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor nu poate fi 
cuntificată astfel încât să poată 
constitui sursa de finanţare 
 

862. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru jud. Maramureş cu  
1.000 mii lei pentru construcţie sediu 
primărie Călineşti, Poziţia 26 – 
Maramureş 
 
Sursa de finanţare: 
O mai buna colectare a taxelor si 

Necesitatea asigurarii unor conditii 
de lucru decente si un spatiu 
adecvat lucrului cu cetatenii. 
 
 Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm totodată că o 
mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor nu poate fi 
cuntificată astfel încât să poată 
constitui sursa de finanţare 
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impozitelor la bugetul de stat. 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Pavel Horj, deputat PNL 
 

Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

 

863. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru jud. Maramureş cu 
1.000 mii lei pentru construcţie sediu 
primărie Cerneşti, Poziţia 26 – 
Maramureş 
 
Sursa de finanţare: 
O mai buna colectare a taxelor si 
impozitelor la bugetul de stat. 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Pavel Horj, deputat PNL 
 

Necesitatea asigurarii unor conditii 
de lucru decente si un spatiu 
adecvat lucrului cu cetatenii. 
 
 Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm totodată că o 
mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor nu poate fi 
cuntificată astfel încât să poată 
constitui sursa de finanţare 
 

864. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru jud. Maramureş cu 
1.000 mii lei pentru construcţie sediu 

Necesitatea asigurarii unor conditii 
de lucru decente si un spatiu 
adecvat lucrului cu cetatenii. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  
 

primărie Mireşu Mare, Poziţia 26 – 
Maramureş 
 
Sursa de finanţare: 
 
O mai buna colectare a taxelor si 
impozitelor la bugetul de stat 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Pavel Horj, deputat PNL 
 

 
 Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
. 

cheltuieli. Precizăm totodată că o 
mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor nu poate fi 
cuntificată astfel încât să poată 
constitui sursa de finanţare 
 

865. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru jud. Maramureş cu 
500 mii lei pentru construcţie sediu 
primărie Onceşti, Poziţia 26 – 
Maramureş 
 
Sursa de finanţare: 
O mai buna colectare a taxelor si 
impozitelor la bugetul de stat 
 
 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

Necesitatea asigurarii unor conditii 
de lucru decente si un spatiu 
adecvat lucrului cu cetatenii. 
 
 Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm totodată că o 
mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor nu poate fi 
cuntificată astfel încât să poată 
constitui sursa de finanţare 
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Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Pavel Horj, deputat PNL 
 

866. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru jud. Maramureş cu 
500 mii lei pentru construcţie sediu 
primărie Rona de Jos, Poziţia 26 – 
Maramureş 
 
Sursa de finanţare: 
O mai buna colectare a taxelor si 
impozitelor la bugetul de stat 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Pavel Horj, deputat PNL 
 

Necesitatea asigurarii unor conditii 
de lucru decente si un spatiu 
adecvat lucrului cu cetatenii. 
 
 Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm totodată că o 
mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor nu poate fi 
cuntificată astfel încât să poată 
constitui sursa de finanţare 
 

867. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş cu 1.027 mii lei pentru 
construcţie sediu primărie Vima 
Mică, Poziţia 26 – Maramureş 
 
Sursa de finanţare: 
O mai buna colectare a taxelor si 
impozitelor la bugetul de stat 

Necesitatea asigurarii unor conditii 
de lucru decente si un spatiu 
adecvat lucrului cu cetatenii 
 
 
 Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm totodată că o 
mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor nu poate fi 
cuntificată astfel încât să poată 
constitui sursa de finanţare 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 474 -

 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Pavel Horj, deputat PNL 
 

Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

868. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  
 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută a sumei de 150 mii lei în 
vederea finanţării obiectivului 
„Reabilitare Primărie – grup social şi 
şarpantă”, com. Miceştii de Câmpie, 
jud. Bistriţa-Năsăud., poziţia 6 - 
Bistriţa-Năsăud. 
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul anul 2010 – 
poziţia 6 Bistriţa-Năsăud 
 
 
 Sursa de finanţare: 
 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate.  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 

Se propune respingerea, întrucât: 
-nu este menţionată sursa de 

finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie,potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
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Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi  Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

869. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  
 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută a sumei de 150 mii lei în 
vederea finanţării obiectivului 
„Reabilitare Primărie – grup social şi 
şarpantă”, com. Miceştii de Câmpie, 
jud. Bistriţa-Năsăud, poziţia 6 - 
Bistriţa-Năsăud. 
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul anul 2010 – 
poziţia 6 Bistriţa-Năsăud 
 
Sursa de finanţare: 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi  Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
  

Se propune respingerea, întrucât: 
-nu este menţionată sursa de 

finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie,potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
 

870. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută a sumei de 350 mii lei în 
vederea finanţării obiectivului 
„Finalizare lucrări sediu primărie – 

Lucrari in continuare, rest plati  
 
Admis de: 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
-nu este menţionată sursa de 

finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie,potrivit 
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anul 2010  
 

grup sanitar”, com. Silivaşu de 
Cîmpie, jud. Bistriţa-Năsăud, poziţia 
6 - Bistriţa-Năsăud. 
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul anul 2010 – 
poziţia 6 Bistriţa-Năsăud 
 
 
Sursa de finanţare: 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi  Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 

căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
 

871. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  
 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută a sumei de 1.800 mii lei în 
vederea finanţării obiectivului 
„Lucrări pod rupt - inundaţii”, com. 
Spermezeu, jud. Bistriţa-Năsăud 
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul anul 2010 – 
poziţia 6 Bistriţa-Năsăud 
. 
Sursa de finanţare: 
 

Lucrari in continuare, rest plati  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 

Se propune respingerea, întrucât: 
-nu este menţionată sursa de 

finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie,potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
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Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

872. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  
 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută a sumei de 20 mii lei 
pentru cheltuieli curente şi de capital 
com.Urmeniş, jud. Bistriţa-Năsăud. 
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul anul 2010 – 
poziţia 6 Bistriţa-Năsăud 
. 
Sursa de finanţare: 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi  Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Lucrari in continuare, rest plati  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 

Se propune respingerea, întrucât: 
-nu este menţionată sursa de 

finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie,potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
 

873. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută a sumei de 40 mii lei 

Lucrari in continuare, rest plaţi  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
-nu este menţionată sursa de 
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valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  
 

pentru obiectivul „Reabilitare 
primărie”, com.Urmeniş, jud. 
Bistriţa-Năsăud. 
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul anul 2010 – 
poziţia 6 Bistriţa-Năsăud 
 
Sursa de finanţare: 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi  Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie,potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
 

874. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 500 mii lei pentru reabilitare sediu 
primărie, comuna Manoleasa, judeţul 
Botoşani, poziţia 7 - Botoşani 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dipoziţia  
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

 
 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi   Florin Turcanu, deputat 
PNL 

875. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  
 

Se propune alocarea sumei pentru 
obiectivul „Reabilitare şi renovare 
clădire primărie”, comuna Săruleşti, 
judeţul Călăraşi cu suma de 600 mii 
lei, poziţia 12 - Călăraşi 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dipoziţia  
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi  Dan Stefan Motreanu – 
deputat PNL 
 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
administraţiei locale.  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

876. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  
 

Echilibrarea bugetelor locale, judeţul 
Covasna  

- 40.000 mii lei 
 
 
Sursa de finanţare: 
 
Autori: 

Suma totală necesară judeţului este 
de 40.000 mii lei, din care potrivit 
prevederilor Legii privind finanțele 
publice locale nr. 273/2006, 
modificată și completată, o cotă de 
27% se alocă în bugetul Consiliului 
Judeţean Covasna, adică suma de 
10.800 mii lei, iar diferenţa de 

Se propune respingerea, întrucât: 
-nu este menţionată sursa de 

finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie,potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
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Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi  Grama Horia – deputat 
PSD+PC 

29.200 mii lei pentru echilibrarea 
bugetelor comunelor, orașelor și 
municipiilor. Din sumele 
repartizate în bugetele comunelor, 
oraşelor şi municipiilor 20% se 
repartizează pentru susținerea 
programelor de dezvoltare locală, 
pentru proiecte de infrastructură 
care necesită cofinanțare în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr. 273/2006 art. 33 alin. 3 lit. b. 
Suma repartizată în bugetul 
Consiliului Județean Covasna este 
necesară pentru asigurarea 
funcționării instituțiilor 
subordonate, precum și al 
aparatului propriu al Consiliului 
Județean Covasna. 
 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 

877. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 

Se propune suplimentarea  cu 10.000 
mii lei a sumei prevăzute pentru 
judeţul Vrancea în Anexa 7 – Sume 

Suplimentarea este necesară pentru: 
 - asigurarea cofinanţării pentru 
programul de reabilitare termică 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  
 

defalcate pe taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2010 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dipoziţia  
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi deputaţii Cristian Sorin 
Dumitrescu, Angel Tîlvăr, Nicolae 
Cirpian Nica şi senator Miron Tudor 
Mitrea – PSD+PC 
 

  - asigurarea cofinanţării pentru 
programele finanţate din fonduri 
structurale; 
- modernizarea infrastructurii 
comunale de transport; 
- reabilitarea şi modernizarea 
sistemului de alimentare cu apă în 
sistem centralizat.  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 
 

limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

878. Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010  
 

Se suplimentează cu 100.000 mii lei 
suma pentru judeţul Vrancea 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului cap.5001, 
grupa 50, art.01. 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

Asigurarea resurselor pentru 
cofinanţare şi cheltuieli neeligibile 
care se suportă din bugetele 
autorităţilor locale, necesare 
derulării în bune condiţiuni a 
proiectelor/programelor de 
investiţii finanţate din fonduri 
europene. 
Exemplificăm câteva din proiectele 
aprobate şi/sau aflate în derulare cu 
impact major asupra întregului 
judeţ: 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi deputaţii Cristian Sorin 
Dumitrescu, Angel Tîlvăr, Nicolae 
Cirpian Nica şi senator Miron Tudor 
Mitrea – PSD+PC 
 

- Sistem integrat de 
management al deşeurilor în 
judeţul Vrancea în valoare 
de 42 mil.euro. 

- Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă/apă 
uzată în judeţul Vrancea în 
valoare de 100 mil. euro. 

- Drumul de glorie al armatei 
române în primul război 
mondial proiect ce prevede 
reabilitarea celor 4 
mausolee aflate în 
patrimoniul naţional în 
valoare de 6 mil.euro. 

- La aceste proiecte majore se 
adaugă un număr de 5 
proiecte în valoare cca 10 
mil.euro. 

De asemenea în cadrul sumelor 
solicitate se asigură achitarea 
restanţelor autorităţilor locale 
pentru anul 2009.  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
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879. 

Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010. 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul  
Reabilitare Casa Municipala de 
Cultura Fagaras cu suma 4.000 mii 
lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat Gheorghe 
Gabor, PNL 
 

Prin OUG 112/2008 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2008 – anexa 3/27/02c 
municipiului Fagaras i-a fost 
alocata suma de 4.000.000 lei, prin 
intermediul Ministerului Culturii si 
Cultelor in cadrul Programului 
Prioritar National pentru reabilitare, 
modernizarea infrastructurii 
culturale din mediul mic urban 
pentru obiectivul de investitii “ 
Reabilitare Casa Municipala de 
Cultura Fagaras”. Aceasta suma  nu 
a mai fost transferata de la bugetul 
statului la bugetul local in vederea 
derularii contractului de lucrari. 
Cladirea Casei Municipale de 
Cultura Fagaras are o vechime de 
peste 45 de ani, perioada in care nu 
a beneficiat de nici o reparatie 
capitala.  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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880. 

Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010. 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Braşov 
pentru obiectivul Modernizare 
Camin cultural Telechi comuna 
Recea cu suma 500 mii lei.  
 
Sursa de finanţare: 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010. 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat Gheorghe 
Gabor, PNL 
  

Stare avansata de deteriorare  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
 

881. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune introducerea unei poziţii 
noi, 411. Municipiul Bucureşti cu 
suma de 1.000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Înfiinţarea 
unor adăposturi pentru câinii 
comunitari”, Sectorul 5, mun. 
Bucureşti. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dipoziţia  
Guvernului 
 

Numărul alarmant al câinilor fără 
stăpân  din sectorul 5 pun în pericol 
siguranţa cetăţenilor,  de aceea se 
impune construirea unor adăposturi 
pentru câinii comunitari.  
 
 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Alina 
Gorghiu 

Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 
 

882. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

 
Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului Modernizare si 
reabilitare strazi in orasul Berbesti, 
jud. Valcea Pozitia 40, Judetul 
Valcea 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 40 – Judetul Valcea  
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi  Deputat PNL,  Cristian 
Buican 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 
judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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883. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

 
Se propune alocarea sumei de 250 
mii lei., in vederea realizarii 
obiectivului ,,Reabilitare dispensar 
comunal” comuna Berislavesti,  
judeţul Valcea Pozitia 40, Judetul 
Valcea 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 40 – Judetul Valcea  
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL,  Cristian 
Buican 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
  

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
 

884. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

 
Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei., in vederea realizarii 
obiectivului ,,Realizare sistem video 
si informatic” comuna Boisoara, 
judeţul Valcea. Pozitia 40, Judetul 
Valcea 
 
Sursa de finanţare: 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 40 – Judetul Valcea  
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi  Deputat PNL,  Cristian 
Buican 

Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

885. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei de 150 
mii lei., in vederea realizarii 
obiectivului ,,Reabilitare sediu 
primarie” comuna Racovita, judeţul 
Valcea Pozitia 40, Judetul Valcea 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 40 – Judetul Valcea  
 
 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi  Deputat PNL,  Cristian 
Buican 

886. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei. 
in vederea realizarii obiectivului 
,,Cheltuieli curente si de capital” 
comuna Runcu judeţul Valcea 
Pozitia 40, Judetul Valcea 
 
Sursa de finanţare: 
 
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 40 – Judetul Valcea  
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi   Deputat PNL,  Cristian 
Buican 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
 

887. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 

Se propune alocarea sumei 150  de 
mii lei in vederea realizarii 
obiectivului , ,,Dotarea scolilor cu 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

calculatoare”  oras Baile Olanesti, 
jud. Valcea 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 – SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 40 – Judetul Valcea  
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi  Deputat PNL,  Cristian 
Buican 
 

în acest spaţiu. 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
 

888. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei. 
in vederea realizarii obiectivului 
,,Reabilitare camin batrani Stoiceni” 
comuna Nicolae Balcescu judeţul 
Valcea Pozitia 40, Judetul Valcea 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 40 – Judetul Valcea 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi  Deputat PNL,  Cristian 
Buican 

a Senatului   
 
  

889. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei de 1.500 
mii lei pentru reabilitarea Centrului 
de sănătate din oraşul Drăgăneşti – 
Olt, judeţul Olt. Poziţia 30 Olt 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi deputat PNL Gigel 
Ştirbu Grupurile Parlamentare 
Reunite ale PNL 
 

Necesitatea amenajarii unei unităţi 
adecvate de tratare şi asistenţă 
medicala a cetatenilor din orasul 
Drăgăneşti – Olt.  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
 

890. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 

Se propune alocarea sumei de 3.000 
mii lei pentru reabilitarea şi 
modernizarea sediului Primăriei din 

Necesitatea asigurarii unor conditii 
de lucru decente si un spatiu 
adecvat lucrului cu cetatenii.  

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

oraşul Drăgăneşti – Olt, judeţul Olt. 
Poziţia 30 Olt 
 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 
2010. 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi deputat PNL Gigel 
Ştirbu Grupurile Parlamentare 
Reunite ale PNL 
 

 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

cheltuieli. Precizăm totodată că o 
mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor nu poate fi 
cuntificată astfel încât să poată 
constitui sursa de finanţare 
 

891. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei de 450 
mii lei pentru modernizarea sediului 
Primăriei din comuna Scărişoara, 
judeţul Olt, Poziţia 30 Olt. 
 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 
2010. 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

Necesitatea asigurării unor condiţii 
de lucru decente şi un spaţiu 
adecvat lucrului cu cetăţenii.  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm totodată că o 
mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor nu poate fi 
cuntificată astfel încât să poată 
constitui sursa de finanţare 
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Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi  deputat PNL Gigel 
Ştirbu Grupurile Parlamentare 
Reunite ale PNL 
 

 
 

892. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei de 1.100 
mii lei pentru finalizarea lucrărilor de 
modernizare a sediului primăriei din 
comuna Mihaeşti, judeţul Olt , 
Poziţia 30 Olt 
 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 
2010. 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi deputat PNL Gigel 
Ştirbu Grupurile Parlamentare 
Reunite ale PNL 
 

Necesitatea asigurarii unor conditii 
de lucru decente si un spatiu 
adecvat lucrului cu cetatenii. 
 
 Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm totodată că o 
mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor nu poate fi 
cuntificată astfel încât să poată 
constitui sursa de finanţare 
 

893. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 

Se propune alocarea sumei de 320 
mii lei pentru reabilitarea 
dispensarului comunal din comuna 
Orlea, judeţul Olt, Poziţia 30 Olt 

Nu exista in prezent o unitate 
adecvata de tratare si asistenta 
medicala a cetatenilor din comuna. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm totodată că o 
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anul 2010 
 

 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 
2010. 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi deputat PNL Gigel 
Ştirbu Grupurile Parlamentare 
Reunite ale PNL 
 

 Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 
 

mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor nu poate fi 
cuntificată astfel încât să poată 
constitui sursa de finanţare 
 

894. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei de 914 
mii lei  pentru modernizarea sediului 
Primăriei din oraşul Scorniceşti, 
judeţul Olt Poziţia 30 Olt 
 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 
2010. 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 

Necesitatea asigurarii unor conditii 
de lucru decente si un spatiu 
adecvat lucrului cu cetatenii. 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm totodată că o 
mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor nu poate fi 
cuntificată astfel încât să poată 
constitui sursa de finanţare 
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Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi deputat PNL Gigel 
Ştirbu Grupurile Parlamentare 
Reunite ale PNL 
 

895. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru amenajarea Centrului Civic 
în comuna Drăghiceni, judeţul Olt, 
Poziţia 30 Olt 
 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 
2010. 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi deputat PNL Gigel 
Ştirbu Grupurile Parlamentare 
Reunite ale PNL 
 
 
 
 

Necesitatea îmbunătăţirii aspectului 
estetic al comunei  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm totodată că o 
mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor nu poate fi 
cuntificată astfel încât să poată 
constitui sursa de finanţare 
 

896. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 

Se propune alocarea sumei de 600 
mii lei pentru finalizarea lucrărilor de 
extindere şi reabilitare a sediului 
primăriei din comuna Izvoarele, 

Necesitatea asigurarii unor conditii 
de lucru decente si un spatiu 
adecvat lucrului cu cetatenii. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm totodată că o 
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anul 2010 
 

judeţul Olt, Poziţia 30 Olt 
 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 
2010. 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi deputat PNL Gigel 
Ştirbu Grupurile Parlamentare 
Reunite ale PNL 
 

 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 

mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor nu poate fi 
cuntificată astfel încât să poată 
constitui sursa de finanţare 
 

897. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei de 8.000 
mii lei pentru demararea lucrărilor de 
modernizare şi dotarea Spitalului 
Orăşenesc din oraşul Balş, judeţul 
Olt Poziţia 30 Olt 
 
Sursa de finanţare: 
O mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat pe anul 
2010. 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

Necesitatea amenajării unei unităţi 
adecvate de tratare şi asistenţă 
medicală a cetăţenilor din oraş.  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm totodată că o 
mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor nu poate fi 
cuntificată astfel încât să poată 
constitui sursa de finanţare. 
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Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi deputat PNL Gigel 
Ştirbu Grupurile Parlamentare 
Reunite ale PNL 
 

898. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei de 59 mii 
lei pentru extinderea reţelei de gaze 
naturale în comuna Potcoava, judeţul 
Olt. Poziţia 30 Olt 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi deputat PNL Gigel 
Ştirbu Grupurile Parlamentare 
Reunite ale PNL 
 
 
 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui obiectiv 
de investiţii deosebit de important 
pentru locuitorii oraşului. 
 
 Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

899. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 

Se propune alocarea sumei de 68 mii 
lei pentru extinderea reţelei de gaze 
naturale pe B-dul Muncii, oraşul 
Scorniceşti, judeţul Olt Poziţia 30 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui obiectiv 
de investiţii deosebit de important 
pentru locuitorii oraşului.  

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
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anul 2010 
 

Olt 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi deputat PNL Gigel 
Ştirbu Grupurile Parlamentare 
Reunite ale PNL 

 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 
 

dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

900. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei de 367 
mii lei pentru extinderea reţelei de 
gaze naturale pe strada Bircii, oraşul 
Scorniceşti, judeţul Olt Poziţia 30 
Olt 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui obiectiv 
de investiţii deosebit de important 
pentru locuitorii oraşului.  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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Senatului şi deputat PNL Gigel 
Ştirbu Grupurile Parlamentare 
Reunite ale PNL  

901. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei de 40 mii 
lei  pentru com. Blăgeşti, pentru 
obiectivul AMENAJARE ANEXE 
PRIMARIE, Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Sursa de finanţare: 
Sursa de finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 4 – Judetul Bacau  
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi  Deputat Mihai Banu 
PNL , Deputat Ionel Palăr PNL, 
Senator Gabriel Berca PNL  
 
 
 

 Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unor obiective de 
interes local, care au menirea sa 
ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 

902. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 

Se propune alocarea sumei de  600 
mii lei, pentru obiectivul 
CONSTRUIRE GRUP UTILITATI 
ITESTI, judeţul  Bacău Poziţia 4, 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unor obiective de 
interes local, care au menirea sa 
ajute la buna funcţionare a 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
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anul 2010 
 

jud. Bacău 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 4 – Judetul Bacau 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat Mihai Banu 
PNL , Deputat Ionel Palăr PNL, 
Senator Gabriel Berca PNL 
 

instituţiilor locale 
 
 Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 
 

- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 

903. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei de  
360.mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului CONSTRUIRE PARC 
AGREMENT SAT ITESTI, judeţul  
Bacău. Poziţia 4, jud. Bacău  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 4 – Judetul Bacau 
 

Asigurarea de spatiu verde 
amenajat pentru oamenii din 
comuna . 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat Mihai Banu 
PNL , Deputat Ionel Palăr PNL, 
Senator Gabriel Berca PNL. 

 
 
 
  

904. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul  Bacău, 
pentru obiectivul CONSTRUCTIE 
TROTUARE, comuna Hemeiuş, cu 
suma de  428. 079 mii lei Poziţia 4, 
jud. Bacău 
 
Sursa de finanţare: 
Sursa de finantare 
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 4 – Judetul Bacau 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unor obiective de 
interes local, care au menirea sa 
ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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Senatului şi Deputat Mihai Banu 
PNL , Deputat Ionel Palăr PNL, 
Senator Gabriel Berca PNL 

905. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul  Bacău, 
pentru obiectivul 
EXTINDERE SI MODERNIZARE 
SEDIU PRIMARIE, comuna 
Bereşti-Bistriţa, cu suma de 1.200 
mii lei Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Sursa de finanţare: 
 
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 4 – Judetul Bacau 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat Mihai Banu 
PNL , Deputat Ionel Palăr PNL, 
Senator Gabriel Berca PNL 
 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unor obiective de 
interes local, care au menirea sa 
ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 

906. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 

Se propune alocarea  sumei de  
797.290 mii, pentru obiectivul 
CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE, 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unor obiective de 
interes local, care au menirea sa 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

comuna Prăjeşti, judeţul  Bacău 
Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 4 – Judetul Bacau 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat Mihai Banu 
PNL , Deputat Ionel Palăr PNL, 
Senator Gabriel Berca PNL 
 

ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 

907. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea  sumei de 800 
mii lei prevăzute, pentru obiectivul 
CONSTRUIRE CAI PIETONALE 
RACACIUNI PARALEL CU DN2 
5KM-IN FAZA DE PROIECTARE, 
comuna Răcăciuni, judeţul  Bacău 
Poziţia 4, jud. Bacău 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unor obiective de 
interes local, care au menirea sa 
ajute la buna funcţionare a 
instituţiilor locale 
 
 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 4 – Judetul Bacau  
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat Mihai Banu 
PNL , Deputat Ionel Palăr PNL, 
Senator Gabriel Berca PNL 
 

Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

908. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea pentru judeţul  
Bacău, in vederea realizarii 
obiectivului „”Centru de Afaceri si 
Expoziţional Bacău” cu suma de 
21.342 mii lei. Pozitia 4 Bacau 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 4 – Judetul Bacau 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 

Obiectivul este necesar pentru 
dezvoltarea mediului de afaceri atat 
in orasul Bacau, cat si in regiune.  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat Mihai Banu 
PNL , Deputat Ionel Palăr PNL, 
Senator Gabriel Berca PNL 
 

909. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei de 4373 
mii lei pentru oraşul Roşiori de 
Vede, în vederea realizării 
obiectivului "consolidare sediu 
primărie" Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman  
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului 
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu, Deputat PNL George 
Dumitrică, Senator PNL Romeo 
Nicoară, Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 505 -

910. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei de 400 
mii lei pentru oraşul Roşiori de 
Vede, în vederea realizării 
obiectivului "actualizare PUG" 
Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Sursa de finanţare: 
 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu, Deputat PNL George 
Dumitrică, Senator PNL Romeo 
Nicoară,   Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 
 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
 

911. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 

Se propune alocarea sumei de 10.174 
mii lei pentru oraşul Roşiori de 
Vede, în vederea realizării 
obiectivului "amenajare piaţă 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
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anul 2010 
 

centrală" Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu, Deputat PNL George 
Dumitrică, Senator PNL Romeo 
Nicoară, Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 
 

- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 

912. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei de 592 
mii lei pentru oraşul Roşiori de 
Vede, în vederea realizării 
obiectivului "reabilitare internat 
Grup şcolar agricol" Poziţia 36, jud. 
Teleorman 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu, Deputat PNL George 
Dumitrică, Senator PNL Romeo 
Nicoară,  Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 
 
 

913. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei de 14.552 
mii lei pentru oraşul Roşiori de 
Vede, în vederea realizării 
obiectivului "construire centru 
expoziţional şi centru de afaceri" 
Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii  
 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu, Deputat PNL George 
Dumitrică, Senator PNL Romeo 
Nicoară, Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

914. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei de 108 
mii lei pentru comuna Botoroaga, 
judeţul Teleorman,, în vederea 
realizării obiectivului "parc Valea 
Cireşului, amenajare spaţii verzi" 
Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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Almăjanu, Deputat PNL George 
Dumitrică, Senator PNL Romeo 
Nicoară,  Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

915. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei de 140 
mii lei pentru comuna Botoroaga, 
judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "reabilitare 
şcoală Călugăru, 40% de finalizat" 
Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Sursa de finanţare: 
 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu, Deputat PNL George 
Dumitrică, Senator PNL Romeo 
Nicoară, Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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916. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei de 80 mii 
lei pentru comuna Botoroaga, judeţul 
Teleorman,, în vederea realizării 
obiectivului "dispensar medical 
Valea Cireşului, de finalizat 30%" 
Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu, Deputat PNL George 
Dumitrică, Senator PNL Romeo 
Nicoară,  Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 
 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 

917. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru comuna Bragadiru, 
judeţul Teleorman, în vederea 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

realizării obiectivului "centrală 
termică grădiniţă" Poziţia 36, jud. 
Teleorman 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu, Deputat PNL George 
Dumitrică, Senator PNL Romeo 
Nicoară,  Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

aceste spaţii. 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 

918. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

 
Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru comuna Buzescu, 
judeţul Teleorman, în vederea 
realizării obiectivului "parc 
comunal" Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu, Deputat PNL George 
Dumitrică, Senator PNL Romeo 
Nicoară, Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

919. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei de 300 
mii lei pentru comuna Călmăţuiu de 
Sus, în vederea realizării obiectivului 
"actualizare PUG" Poziţia 36, jud. 
Teleorman 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu, Deputat PNL George 
Dumitrică, Senator PNL Romeo 
Nicoară, Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
 

920. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

 
Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru comuna Ciolăneşti, 
judeţul Teleorman,, în vederea 
realizării obiectivului "parc 
comunal" Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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Almăjanu, Deputat PNL George 
Dumitrică, Senator PNL Romeo 
Nicoară, Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

921. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru comuna Conţeşti, în 
vederea realizării obiectivului 
"actualizare PUG" Poziţia 36, jud. 
Teleorman 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu, Deputat PNL George 
Dumitrică, Senator PNL Romeo 
Nicoară, Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 

922. Anexa nr.7 Se propune alocarea sumei de 30 mii Sumele sunt necesare pentru Se propune respingerea, întrucât: 
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SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

lei pentru comuna Conţeşti, în 
vederea realizării obiectivului 
"centrală termică şi calorifere la 
biserică" Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu,Deputat PNL George 
Dumitrică,Senator PNL Romeo 
Nicoară, Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
: 
 

- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 

923. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei de 35 mii 
lei pentru comuna Conţeşti, în 
vederea realizării obiectivului "gard 
la grădiniţă" Poziţia 36, jud. 
Teleorman 
 
 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
Admis de: 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
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Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu,Deputat PNL George 
Dumitrică,Senator PNL Romeo 
Nicoară,  Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

din Legea nr.273/2006. 

924. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei de 25 mii 
lei pentru comuna Conţeşti, în 
vederea realizării obiectivului 
"împrejmuire cimitir" Poziţia 36, jud. 
Teleorman 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
 
 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu,Deputat PNL George 
Dumitrică,Senator PNL Romeo 
Nicoară, Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

925. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei de 2425 
mii lei pentru comuna Bujoru, în 
vederea realizării obiectivului 
"investiţii şi cheltuieli curente şi de 
capital" Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu,Deputat PNL George 
Dumitrică,Senator PNL Romeo 
Nicoară,Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

926. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru comuna Dracea, în 
vederea realizării obiectivului 
"reabilitare termică şcoală " Poziţia 
36, jud. Teleorman 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu,Deputat PNL George 
Dumitrică,Senator PNL Romeo 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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Nicoară, Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

927. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei de 800 
mii lei pentru comuna Dracea, în 
vederea realizării obiectivului 
"amenajare stadion comunal " Poziţia 
36, jud. Teleorman 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu,Deputat PNL George 
Dumitrică,Senator PNL Romeo 
Nicoară, Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 

928. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 

Se propune alocarea sumei de 400 
mii lei pentru oraşul Roşiori de 
Vede, în vederea realizării 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
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crt. 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

obiectivului "reabilitare şcoală Alex. 
Deparateanu, str. Dunării 126" 
Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu,Deputat PNL George 
Dumitrică,Senator PNL Romeo 
Nicoară,  Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

aceste spaţii.  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 

929. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

 
Se propune alocarea sumei de 150 
mii lei pentru oraşul Roşiori de 
Vede, în vederea realizării 
obiectivului "reabilitare şcoala nr.5, 
construire toalete elevi interior 
şcoală" Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Sursa de finanţare: 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu,Deputat PNL George 
Dumitrică,Senator PNL Romeo 
Nicoară,  Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 
 
 

930. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

 
Se propune alocarea sumei de 3925 
mii lei pentru oraşul Roşiori de 
Vede, în vederea realizării 
obiectivului "reabilitare Colegiul 
Naţional Anastasescu" Poziţia 36, 
jud. Teleorman 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii.  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu,Deputat PNL George 
Dumitrică,Senator PNL Romeo 
Nicoară, Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
 
 
 

931. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Alocarea sumei de 210 mii lei pentru 
reactualizare P.U.G comunal in 
localitatea Dracşănei, judeţul 
Teleorman Poziţia 36, jud. 
Teleorman 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului Deputat PNL Marin 
Almăjanu,Deputat PNL George 
Dumitrică,Senator PNL Romeo 
Nicoară,  Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 

932. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Alocarea sumei de 1000 mii lei 
pentru reabilitare şcoli si  grădiniţe in 
comuna Mereni, precum si 
construirea unei grădiniţe în satul 
Merenii de Jos, judeţul Teleorman 
Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută  
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu, Deputat PNL George 
Dumitrică,Senator PNL Romeo 
Nicoară, Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Asigurarea conditiilor optime 
pentru dezvoltarea educationala a 
copiilor din comuna. 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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933. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Alocarea sumei de 42.000 mii lei 
pentru înfiinţare reţea gaze in 
localitatea Mereni, judeţul 
Teleorman. Poziţia 36, jud. 
Teleorman 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu,Deputat PNL George 
Dumitrică,Senator PNL Romeo 
Nicoară,   Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finantarii acestui obiectiv 
de investitii deosebit de important 
pentru locuitori.  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

934. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Alocarea sumei de 500 mii lei pentru 
reactualizare P.U.G comunal in 
localitatea Mereni, judeţul 
Teleorman. Poziţia 36, jud. 
Teleorman 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu,Deputat PNL George 
Dumitrică,Senator PNL Romeo 
Nicoară, Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 

Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 
 
 

935. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Alocarea sumei de 600 mii lei pentru 
construire local nou primărie in 
localitatea Mereni, judeţul 
Teleorman. Poziţia 36, jud. 
Teleorman 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu,Deputat PNL George 
Dumitrică,Senator PNL Romeo 
Nicoară,Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

936. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Alocarea sumei de 80 mii lei pentru 
înfiinţarea serviciului  de gardieni 
publici in comuna Mereni, judeţul 
Teleorman. Poziţia 36, jud. 
Teleorman 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman  
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu,Deputat PNL George 
Dumitrică,Senator PNL Romeo 
Nicoară,   Grupurile Parlamentare ale 

Sumele sunt necesare pentru 
realizarea unui obiectiv de interes 
local, care va duce la creşterea 
siguranţei cetăţenilor din localitate. 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
: 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

937. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Alocarea sumei de 100 mii lei pentru 
şcoala cu clasele I-VIII în localitatea 
Moşteni. Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu,Deputat PNL George 
Dumitrică,Senator PNL Romeo 
Nicoară, Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Elevii invata în prezent în condiţii 
improprii care le pun în pericol 
sănătatea fizică şi mentală si 
afecteaza conditiile de studiu.  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 

938. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru: 
actualizare P.U.G, extindere 
alimentare cu apă, întocmire proiecte 
- drumuri exploatare, reparaţie cămin 
cultural, asfaltare 300 m (contribuţie 
proiect FEADR), în localitatea 
Peretu. Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Sursa de finanţare: 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu,Deputat PNL George 
Dumitrică,Senator PNL Romeo 
Nicoară, Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

939. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru centru permanenţă medical 
în localitatea Pietroşani Poziţia 36, 
jud. Teleorman 
 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program  
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

Necesitatea amenajarii unei unităţi 
adecvate de tratare şi asistenţă 
medicala a cetatenilor 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu,Deputat PNL George 
Dumitrică,Senator PNL Romeo 
Nicoară, Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 

940. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune alocarea sumei de 2.100 
mii lei pentru sediu primărie din 
localitatea Pietroşani Poziţia 36, jud. 
Teleorman 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman  
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu,Deputat PNL George 
Dumitrică,Senator PNL Romeo 
Nicoară,  Grupurile Parlamentare ale 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

941. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

 
Se propune alocarea sumei de 30 mii 
lei pentru cabinet stomatologic în 
localitatea Pietroşani. Poziţia 36, jud. 
Teleorman 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman  
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu,Deputat PNL George 
Dumitrică,Senator PNL Romeo 
Nicoară, Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 

942. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Alocarea sumei de 50 mii lei pentru 
ridicare topo pentru actualizare 
P.U.G în localitatea Rădoieşti Poziţia 
36, jud. Teleorman 
 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 531 -

 Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu,Deputat PNL George 
Dumitrică,Senator PNL Romeo 
Nicoară, Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului 
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 
 

unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 

943. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Alocarea sumei de 200 mii lei pentru 
susţinere proiecte în comuna 
Rădoieşti. 
Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu,Deputat PNL George 
Dumitrică,Senator PNL Romeo 
Nicoară, Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
 
 

944. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Alocarea sumei de 100.000 mii lei 
pentru asfaltarea drumurilor 
comunale, construcţia unei grădiniţe 
şi dotarea Căminului Cultural din 
localitatea Sfinţeşti. Poziţia 36, jud. 
Teleorman 
 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută  
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu,Deputat PNL George 
Dumitrică,Senator PNL Romeo 
Nicoară, Grupurile Parlamentare ale 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei. 
 
 Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

945. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

 
Alocarea sumei de 600 mii lei pentru 
construcţie hală piaţă în localitatea 
Smârdioasa. Poziţia 36, jud. 
Teleorman 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu,Deputat PNL George 
Dumitrică,Senator PNL Romeo 
Nicoară, Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 

946. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Alocarea sumei de 50 mii lei pentru 
reabilitare sediu primărie în 
localitatea Smârdioasa. Poziţia 36, 
jud. Teleorman 
 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
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 Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu,Deputat PNL George 
Dumitrică,Senator PNL Romeo 
Nicoară, Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 

947. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

 
Alocarea sumei de 80 mii lei pentru 
plata furnizorilor neachitaţi, 
localitatea Smârdioasa. 
Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu,Deputat PNL George 
Dumitrică,Senator PNL Romeo 
Nicoară, Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 
 

Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 
 

948. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 100 mii lei pentru 
reabilitare şi construcţie cabinet 
medical în localitatea Tătărăştii de 
Sus. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută în 
program 
 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 

Necesitatea amenajarii unei unităţi 
adecvate de tratare şi asistenţă 
medicala a cetatenilor Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu,Deputat PNL George 
Dumitrică,Senator PNL Romeo 
Nicoară, Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

949. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
 
Alocarea sumei de 56 mii lei pentru 
stadion comunal în localitatea 
Vârtoape. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu,Deputat PNL George 
Dumitrică,Senator PNL Romeo 
Nicoară, Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 

Asigurarea unor condiţii adecvate 
pentru activităţile sportive ale 
locuitorilor din zonă. Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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950. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 500 mii lei pentru 
continuarea construcţiei grădiniţiei 
din localitatea Pietroşani. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu,Deputat PNL George 
Dumitrică,Senator PNL Romeo 
Nicoară, Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Este necesară continuarea 
investiţiei deoarece elevii invata în 
prezent în condiţii improprii 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 

951. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Alocarea sumei de 900 mii lei pentru 
continuarea construcţiei şcolii din 
localitatea Pietroşani 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevăzută 
 
Autori: 

Este necesară continuarea 
investiţiei deoarece elevii invata în 
prezent în condiţii improprii 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu,Deputat PNL George 
Dumitrică,Senator PNL Romeo 
Nicoară, Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

952. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 280 
mii lei pentru comuna Năsturelu, în 
vederea realizării obiectivului 
"investiţii şi cheltuieli curente şi de 
capital" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu,Deputat PNL George 
Dumitrică,Senator PNL Romeo 
Nicoară, Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

953. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Poziţia 36, jud. Teleorman 
Se propune alocarea sumei de 1411  
mii lei pentru comuna Necşeşti, în 
vederea realizării obiectivului 
"cheltuieli curente şi de capital" 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 36 – Judeţul Teleorman 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL Marin 
Almăjanu,Deputat PNL George 
Dumitrică,Senator PNL Romeo 
Nicoară, Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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954. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul – Extindere reţea 
alimentare cu apa  potabila în oraşul 
Chitila, cu suma de 1000 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: 
 SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010. 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat Călin Popescu –
Tăriceanu, PNL 

Investiţia este necesară pentru a se 
asigura accesul la apă potabilă a 
locuitorilor oraşului Chitila.  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 

955. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul – Crearea şi modernizarea 
de spaţii verzi precum şi înfiinţarea 
de trotuare în comuna Clinceni, cu 
suma de 1000 mii lei; 
 
Sursa de finanţare:  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 

Lipsa spatii de recreere pentru copii 
si adulti. De asemenea, lipsesc 
trotuarele şi spaţiile pietonale 
necesare deplasării în siguranţă a 
cetăţenilor comunei Clinceni.   
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat Călin Popescu –
Tăriceanu, PNL 

Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

956. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 
obiectivul – Crearea şi modernizarea 
de spaţii verzi precum şi înfiinţarea 
de trotuare în comuna Periş, cu suma 
de 1000 mii lei; 
 
Sursa de finanţare:  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat Călin Popescu –
Tăriceanu, PNL 

Lipsa spatii de recreere pentru copii 
si adulti. De asemenea, lipsesc 
trotuarele şi spaţiile pietonale 
necesare deplasării în siguranţă a 
cetăţenilor comunei Periş.   
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 

957. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Judeţul Ilfov pentru 

Stadionul reprezinta un obiectiv 
socio-cultural important în comuna 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
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valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

obiectivul – Finalizare construcţie 
stadion comuna Chiajna, cu suma de 
1000 mii lei;  
 
Sursa de finanţare:  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 
 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat Călin Popescu –
Tăriceanu, PNL 
 

Chiajna iar finalizarea sa va 
reprezenta un element benefic 
pentru dezvoltarea comunei.  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 

958. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Poziţia 9, Judeţul Brăila  
Se propune alocarea sumei de 190 
mii lei  pentru reabilitare dispensar 
medical sat Siliştea, jud.Brăila  
 
Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
7, poziţia 9 Jud. Brăila 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

Pentru a asigura servicii medicale 
de calitate în mediul rural. 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi deputat PNL, Diana 
Tuşa Grupurile parlamentare PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

  

959. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Poziţia 9, Judeţul Brăila  
Se propune alocarea sumei de 11 000 
mii lei  pentru construcţie dispensar 
medical Comuna Gradiştea, 
jud.Brăila  
 
Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
7, poziţia 9 Jud. Brăila 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi deputat PNL, Diana 
Tuşa 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru a asigura servicii medicale 
de calitate în mediul rural. 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 

960. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 

Poziţia 9, Judeţul Brăila  
Se propune alocarea sumei de 370 
mii lei  pentru extindere şi 
modernizare dispensar medical, 

Pentru a asigura servicii medicale 
de calitate în mediul rural. 
 
Admis de: 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
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anul 2010 
 

Comuna Mircea Vodă, Jud. Brăila 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
7, poziţia 9 Jud. Brăila 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi deputat PNL, Diana 
Tuşa 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 

961. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Poziţia 9, Judeţul Brăila  
Se propune alocarea sumei de 213 
mii lei  pentru Reabilitare dispensar 
uman, Comuna Tichileşti, jud. Brăila 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
7, poziţia 9 Jud. Brăila 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 

Pentru a asigura servicii medicale 
de calitate în mediul rural. 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi deputat PNL, Diana 
Tuşa Grupurile parlamentare PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

962. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Poziţia 9, Judeţul Brăila  
Se propune alocarea sumei de 325 
mii lei pentru extindere şi 
modernizare sediu primărie, Comuna 
Mircea Vodă, jud. Brăila 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
7, poziţia 9 Jud. Brăila 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi deputat PNL Diana Tuşa 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Vechimea acestor cladiri impune 
lucrări de construcţie a unor noi 
sedii sau dupa caz lucrări de  
modernizare. 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 

963. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Poziţia 9, Judeţul Brăila  
Se propune alocarea sumei de 800 
mii lei construcţie sediu primărie 
Comuna Siliştea, jud. Brăila. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
7, poziţia 9 Jud. Brăila 

Vechimea acestor cladiri impune 
lucrări de construcţie a unor noi 
sedii sau dupa caz lucrări de  
modernizare. 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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Autor: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi deputat PNL Diana Tuşa 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

964. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Poziţia 9, Judeţul Brăila  
Se propune alocarea sumei de 450 
mii lei construcţie sediu primărie 
Comuna Gradiştea, jud. Brăila 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
7, poziţia 9 Jud. Brăila 
 
Autor: Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi deputat PNL Diana Tuşa 
Grupurile parlamentare PNL din 

Vechimea acestor cladiri impune 
lucrări de construcţie a unor noi 
sedii sau dupa caz lucrări de  
modernizare. 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 
 

965. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Poziţia 9, Judeţul Brăila  
Se propune alocarea sumei de 150 
mii lei pentru reabilitarea, 
modernizarea şi dotarea 
obiectivului Casă de Cultură, oraş 
Făurei, jud. Brăila 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
7, poziţia 9 Jud. Brăila 
 
Autor: Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Amenajarea 
Teritoriului  Echilibru Ecologic a 
Camerei Deputaţilor  si Comisia 
Pentru Administraţie Publică, 
Organizarea Teritoriului si Protecţia  
Mediului a Senatului şi deputat PNL 
Diana Tuşa Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
Pentru acest obiectiv sunt necesare 
lucrări de reabilitare şi 
modernizare,  astfel încât acest 
spaţiu să devină adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
acestei localităţi. 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 

966. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Poziţia 21, Judeţul Harghita 
Se propune alocarea sumei de 900 
mii lei pentru finanţarea planului 
integrat de dezvoltare urbană a 
municipiului Topliţa, Jud. Harghita. 
 
Sursa de finanţare 

Această sumă reprezintă cota de 
cofinanţare a proiectului, sumă fără 
de care acest obiectiv nu poate fi 
finalizat. 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 548 -

Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
7, poziţia 21 Jud. Harghita 
 
 
 
Autori:Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi deputat PNL Diana Tuşa 

Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
. 
 

din Legea nr.273/2006. 

967. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Poziţia 21, Judeţul Harghita 
Se propune alocare sumei de 800 mii 
lei pentru reabilitare trotuare în 
municipiul Topliţa, Jud. Harghita. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2010, Anexa 
7, poziţia 21 Jud. Harghita 
 
Autori:  
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şideputat PNL Diana Tuşa 
 

Starea precară a infrastructurii 
pentru pietoni din municipiul 
Topliţa impune astfel de lucrări de 
modernizare.  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 

968. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 

Poziţia 21, Judeţul Harghita 
Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru construire pod peste 

Construirea acestui obiectiv de 
investiţii este necesară locuitorlior 
din Municipiul Topliţa pentru a 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

râul  Mureş, cartier Vâgani, 
Municipiul Topliţa, Jud Harghita. 
 
 
Autori:  
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi deputat PNL Diana Tuşa 

facilita accesul în părţi diferite ale 
oraşului.  
 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2010, 
Anexa 7, poziţia 21 Jud. Harghita 
 

legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 

969. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Poziţia 29 judeţul Neamţ 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Neamt, 
pentru obiectivul «modernizare 
Centru Civic comuna Doljesti», cu 
suma de 600.000 Ron.  
 
Sursa de finanatare:   
Bugetul Administratiei Prezidenţiale 
 
Autori : Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Amenajarea 
Teritoriului  Echilibru Ecologic a 
Camerei Deputaţilor  si Comisia 

Imbunatatirea conditiilor de viata, 
intr-un spatiu civilizat Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
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Pentru Administraţie Publică, 
Organizarea Teritoriului si Protecţia  
Mediului a Senatului şi 
Senator PSD + PC Ioan Chelaru 
 

970. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Poziţia 29 judeţul Neamţ 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Neamt, 
pentru finalizarea 
obiectivului «extindere sediu 
primarie, comuna Tamaseni», cu 
suma de 1.960.000 Ron.  
 
Sursa de finantare:   
Bugetul Administratiei Prezidenţiale 
 
Autori : Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Amenajarea 
Teritoriului  Echilibru Ecologic a 
Camerei Deputaţilor  si Comisia 
Pentru Administraţie Publică, 
Organizarea Teritoriului si Protecţia  
Mediului a Senatului şi 
Senator PSD + PC Ioan Chelaru 
 

Necesitatea  desfasurarii activitatii 
specifice in conditii decente 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
 

971. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru obiectivul «reabilitare şi 
extindere sediu primărie, comuna 
Ştefan cel Mare», cu suma de 370 
mii  lei. 
 
Sursa de finanţare:  

Necesitatea asigurarii unor conditii 
de lucru decente si un spatiu 
adecvat lucrului cu cetatenii. 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
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Bugetul Administratiei Prezidenţiale 
 
 
 
Autori : 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi 
Senator Mircea Diaconu, PNL Senat 
 

Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

 

972. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Argeş, 
pentru obiectivul «reabilitare şi 
extindere sediu primărie, comuna 
Ştefan cel Mare», cu suma de 370 
mii  lei. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale 
 
Autori : 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şiGrup Parlamentar PNL 
Senat 

Necesitatea asigurarii unor conditii 
de lucru decente si un spatiu 
adecvat lucrului cu cetatenii.  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
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973. Anexa nr.7 

SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea cu suma de 
500.000 lei pentru obiectivul Clădire 
sediu Serviciul public comunitar 
local de evidenţă a persoanelor Tg. 
Cărbuneşti”, oraş Târgu Cărbuneşti, 
jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 20 – Judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Amenajarea 
Teritoriului  Echilibru Ecologic a 
Camerei Deputaţilor  si Comisia 
Pentru Administraţie Publică, 
Organizarea Teritoriului si Protecţia  
Mediului a Senatului şi Deputat PNL 
- Dan Morega 
 

Investiţia „Clădire sediu Serviciul 
public comunitar local de evidenţă 
a persoanelor Tg. Cărbuneşti” cu 
termen de finalizare mai 2010 
realizată aproximativ 40%, 
contribuţia  necsară pentru 
finalizarea acesteia fiind de 
500.000   lei. 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 

974. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea cu suma de 
110.000  lei pentru obiectivul 
„Înfiinţare Eco-parc în oraşul 
Turceni”,  jud. Gorj 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 

Îmbunătăţirea calităţii mediului 
prin realizarea de spaţii verzi în 
localităţi  
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 20 – Judeţul Gorj 
 
 
Autori: Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Amenajarea 
Teritoriului  Echilibru Ecologic a 
Camerei Deputaţilor  si Comisia 
Pentru Administraţie Publică, 
Organizarea Teritoriului si Protecţia  
Mediului a Senatului şi Deputat PNL 
- Dan Morega 
 

Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 
 

975. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei  de 
140.000   lei pentru „Echilibrare 
buget, venituri salariale pe 3 luni”, 
comuna Ciuperceni, jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 20 – Judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Amenajarea 
Teritoriului  Echilibru Ecologic a 
Camerei Deputaţilor  si Comisia 
Pentru Administraţie Publică, 

Asigurarea veniturilor salariale 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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Organizarea Teritoriului si Protecţia  
Mediului a Senatului şi Deputat PNL 
- Dan Morega 
 

976. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 
140.000 pentru „Echilibrare buget, 
venituri salariale pe 3 luni”, comuna 
Runcu, jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 20 – Judeţul Gorj 
 
 
Autori: Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Amenajarea 
Teritoriului  Echilibru Ecologic a 
Camerei Deputaţilor  si Comisia 
Pentru Administraţie Publică, 
Organizarea Teritoriului si Protecţia  
Mediului a Senatului şi Deputat PNL 
- Dan Morega 
 

Asigurarea veniturilor salariale 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 

977. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune  alocarea sumei de 
300.000   lei pentru obiectivul 
„Terminare  lucrări la sediul 
primăriei”, comuna Samarineşti, jud. 
Gorj 

Suma este necesară pentru 
terminarea lucrărilor sediului 
primăriei Samarineşti, începută  în 
anul 2002. 
Î 
 Admis de: 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
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Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 20 – Judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Amenajarea 
Teritoriului  Echilibru Ecologic a 
Camerei Deputaţilor  si Comisia 
Pentru Administraţie Publică, 
Organizarea Teritoriului si Protecţia  
Mediului a Senatului şi Deputat PNL 
- Dan Morega 

 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 
 

se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 

978. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
 
Se propune alocarea sumei de 
140.000 lei pentru „Echilibrare 
buget, venituri salariale pe 3 luni”, 
comuna Samarineşti, jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 20 – Judeţul Gorj 
 
 
Autori: Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Amenajarea 

Asigurarea veniturilor salariale 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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Teritoriului  Echilibru Ecologic a 
Camerei Deputaţilor  si Comisia 
Pentru Administraţie Publică, 
Organizarea Teritoriului si Protecţia  
Mediului a Senatului şi Deputat PNL 
- Dan Morega 
 

979. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 60.000  
lei pentru obiectivul „Modernizare 
anexă primărie Scoarţa”, jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 20 – Judeţul Gorj 
 
 
Autori: Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Amenajarea 
Teritoriului  Echilibru Ecologic a 
Camerei Deputaţilor  si Comisia 
Pentru Administraţie Publică, 
Organizarea Teritoriului si Protecţia  
Mediului a Senatului şi Deputat PNL 
– Dan Morega 
 

Suma este necesară pentru 
modernizare anexă sediului 
primăriei Scoarţa. Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 

980. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 
1.000.000   lei pentru obiectivul 
„Modernizare, reabilitare Şcoală 

Modernizarea şcolii. 
 
Admis de: 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
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anul 2010 
 

Scoarţa”, jud. Gorj. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 20 – Judeţul Gorj 
 
 
Autori: Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Amenajarea 
Teritoriului  Echilibru Ecologic a 
Camerei Deputaţilor  si Comisia 
Pentru Administraţie Publică, 
Organizarea Teritoriului si Protecţia  
Mediului a Senatului şi Deputat PNL 
– Dan Morega 
 

 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 

981. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 
800.000 lei pentru obiectivul 
„Modernizare, reabilitare Şcoala 
Bobu, comuna Scoarţa, jud. Gorj. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 20 – Judeţul Gorj 

Modernizarea şcolii. 
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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Autori: Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Amenajarea 
Teritoriului  Echilibru Ecologic a 
Camerei Deputaţilor  si Comisia 
Pentru Administraţie Publică, 
Organizarea Teritoriului si Protecţia  
Mediului a Senatului şi Deputat PNL 
– Dan Morega 

 

982. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Poziţia 20, jud. Gorj 
Se propune alocarea sumei de 
150.000 lei pentru obiectivul „Studii 
de fezabilitate al proiectelor pentru 
reabilitare şcoli, parcuri, cămine 
culturale şi locuri de joacă”, comuna 
Stejari, jud. Gorj 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
– SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010 – 
Poziţia 20 – Judeţul Gorj 
 
 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii 
copiilor. 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 

983. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Pozitia 2, Judetul Arad  
Se propune alocarea sumei de 198,38  
mii lei, in vederea realizarii 
obiectivului ,,REAMENAJARE 
PARC IN LOC. GRANICERI” 
,JUD.ARAD' 
 
Sursa de finantare : 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 
judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural.  
  

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 2 – Judetul Arad 
 
Autori: 
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Deputat PNL,  Mihaita 
Calimente 

Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

984. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Poziţia 8, jud. Brasov 
Se propune alocarea sumei de 600 
mii lei  pentru  realizarea obiectivului 
„Primaria Sercaia”, Comuna Sercaia, 
Judetul Brasov   
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 
 
Autori: Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Amenajarea 
Teritoriului  Echilibru Ecologic a 
Camerei Deputaţilor  si Comisia 
Pentru Administraţie Publică, 
Organizarea Teritoriului si Protecţia  
Mediului a Senatului şi Deputat 
PNL,  Gheorghe Gabor 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
spaţiul rural  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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985. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Poziţia 8, jud. Brasov 
Se propune alocarea sumei de 1.700 
mii lei  pentru  realizarea obiectivului 
„Constructie Camin Cultural  ”, 
Comuna Sercaia, Judetul Brasov  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 
 
Autori: Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Amenajarea 
Teritoriului  Echilibru Ecologic a 
Camerei Deputaţilor  si Comisia 
Pentru Administraţie Publică, 
Organizarea Teritoriului si Protecţia  
Mediului a Senatului şi Deputat 
PNL,  Gheorghe Gabor 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
spaţiul rural  
 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

986. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Poziţia 8, jud. Brasov 
Se propune alocarea sumei de 240 
mii lei  pentru  realizarea obiectivului 
„Reparatie Spatiu destinat 
Serviciului public de ecidenta a 
persoanei Sercaia”, Comuna Sercaia, 
Judetul Brasov  
 
Sursa de finanţare:  
Sursa de finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010 Anexa 7 
- SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010– 
Pozitia 8 – Judetul Brasov  

 Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unor obiective de 
interes local, care au menirea sa 
ajute la buna funcţionare a 
instituţiilorpublice locale. 
 
 Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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Autor: Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Amenajarea 
Teritoriului  Echilibru Ecologic a 
Camerei Deputaţilor  si Comisia 
Pentru Administraţie Publică, 
Organizarea Teritoriului si Protecţia  
Mediului a Senatului şiDeputat PNL,  
Gheorghe Gabor 

 
 
 

987. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Pozitia 2, Judetul Arad  
Se propune sumei destinate Judetului 
Arad, in vederea realizarii 
obiectivului ,,Reabilitare si extindere 
Camin Cultural in Comuna Socodor 
„ JUDETUL ARAD', cu suma de  
460 lei. 
 
Sursa de finantare  
Bugetul de stat pe anul 2010  
Anexa 7 - SUME defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010– Pozitia 40 – Judetul Valcea  
 
Autori: Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Amenajarea 
Teritoriului  Echilibru Ecologic a 
Camerei Deputaţilor  si Comisia 
Pentru Administraţie Publică, 
Organizarea Teritoriului si Protecţia  
Mediului a Senatului şi Deputat 
PNL,  Mihaita Calimente 

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 
judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural.  
  
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
Anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- repartizarea acestor sume pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
se face potrivit art.33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006. 
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988. Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 

Poziţia 14, Judetul Constanţa 
Suplimentarea sumei pentru Judeţul 
Constanţa de la 48.772 mii lei la 
300.000 mii lei. 
Sursa de finantare :  
 
 
Autori:  
Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului a 
Senatului şi Senatori Alexandru 
Mazăre, Nicolae Moga şi deputaţi 
Antonella Marinescu, Matei 
Brătianu, Manuela Mitrea, Eduard 
Stelian Martin, Cristina Dumitrache 
– PSD + PC 
 

Majorarea sumelor defalcate din 
TVA alocate în cadrul anexei 7 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, RESPECTIV 
SUPLIMENTAREA POZIŢIEI 
NR.14 – CONSTANŢA cu suma 
de 251.228 mii lei,  în conformitate 
cu necesităţile reale ale acestora, în 
vederea acoperirii cheltuielilor 
necesare pregătirii şi cofinanţării 
proiectelor cu finanţare europeană, 
precum şi pentru acoperirea 
cheltuielilor neeligibile şi a TVA-
ului aferent acestora, continuarea 
sau iniţierea unor lucrări de 
investiţii strategice ale judeţului : 
sala polivalentă, extinderea 
reţelelor de apă-canalizare, 
reabilitarea tramei stradale din 
municipiile din judeţ, reabilitarea 
zonei istorice a judeţului Constanţa, 
realizarea porturilor tursitice 
Capidava, Topalu, Tuzla, 
reabilitarea monumentui 
Adamclisi, Cetatea Capidava, etc. 
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 

Se propune respingerea, întrucât: 
-nu este menţionată sursa de 

finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie,potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
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a Senatului   
989. Art.4 lit.d), Anexa 7     Sume 

defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010, 
poziţia 31, jud.Prahova 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Construcţie sediu 
primărie” comuna Gornet Cricov, cu 
suma de 1.000.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Grup Parlamentar PNL 
Senat, sen. Teodor Meleşcanu 

Administraţia locală necesită un 
nou spaţiu pentru buna desfăşurare 
a activităţii 

Se propune respingerea, întrucât  
fondurile alocate bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale de 
la care se propune finanţarea, pe 
anul 2010 au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
 

990. Art.4 lit.d), Anexa 7     Sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010, 
poziţia 31, jud.Prahova 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Construcţie sediu 
primărie” comuna Izvoarele, cu suma 
de 1.000.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Grup Parlamentar PNL 
Senat, sen. Teodor Meleşcanu 

Administraţia locală necesită un 
nou spaţiu pentru buna desfăşurare 
a activităţii 

Se propune respingerea, întrucât  
fondurile alocate bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale de 
la care se propune finanţarea, pe 
anul 2010 au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
 

991. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani cu 
suma de 2390 mii lei pentru 
cheltuieli de capital necesare 
realizării obiectivului de investiţii 
Sediul Consiliului Local al Comunei 
Roma, judeţul Botoşani 
 
Sursa de Finantare: 
Diminuarea bugetului Serviciului de 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
lucrărilor de construcţie a sediului 
Consiliului Local 

Se propune respingerea, întrucât- 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Serviciului de Protecţie şi Pază 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
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Protecţie şiPază 
 
Autor:Senator independent Liviu 
Câmpeanu  

992. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 
715.712 lei pentru modernizarea 
pietonală a oraşului Dărăbani, judeţul 
Botoşani 
 
Sursa de Finantare: 
Diminuarea bugetului Secretariatul 
General al Guvernului 
 
Autor:Senator independent Liviu 
Câmpeanu 

În curs de implementare 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu,. 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 

- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate. 
 

993. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 
987.825,52 lei pentru reabilitarea 
centurii ocolitoare de norda oraşului 
Dărăbani, judeţul Botoşani 
 

Centura ocolitoare de nord se află 
într-o stare avansată de degradare. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 565 -

Sursa de Finantare: 
Diminuarea bugetului Secretariatul 
General al Guvernului 
 
Autor:Senator independent Liviu 
Câmpeanu 

obiectivele şi politica sa în 
domeniu,. 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 

- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate. 
 

994. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 
866.388,29 lei pentru modernizarea 
şi reamenajarea Piaţă oraş Dărăbani, 
judeţul Botoşani 
 
Sursa de Finantare: 
Diminuarea bugetului Serviciului de 
Transmisiuni Speciale 
 
Autor:Senator independent Liviu 
Câmpeanu 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- fondurile alocate Serviciului de 
Transmisiuni Speciale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu, 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
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- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 

- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate. 
 

995. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 
4.146.095 lei pentru modernizarea 
străzii zona I, oraş Dărăbani, judeţul 
Botoşani 
 
Sursa de Finantare: 
Diminuarea bugetului Serviciului de 
Transmisiuni Speciale 
 
Autor:Senator independent Liviu 
Câmpeanu 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice.  

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondurile alocate Serviciului de 
Transmisiuni Speciale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu, 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 

- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate. 
 

996. Anexa nr.7 – SUME defalcate din Se propune alocarea sumei de Starea precară actuală a drumurilor Se propune respingerea, întrucât: 
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taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe Se 
propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
cu suma de 2390 mii lei pentru 
cheltuieli de capital necesare 
realizării obiectivului de investiţii 
Sediul Consiliului Local al 
Comunei Roma, judeţul Botoşani 
 
Autor:Senator independent Liviu 
Câmpeanu anul 2010 

11.444.894 lei pentru modernizarea 
străzii zona II, oraş Dărăbani, judeţul 
Botoşani 
 
Sursa de Finantare: 
Diminuarea bugetului Serviciului de 
Transmisiuni Speciale 
 
Autor:Senator independent Liviu 
Câmpeanu 

îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 

- fondurile alocate Serviciului de 
Transmisiuni Speciale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu, 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 

- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate. 
 

997. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 
5.354.584 lei pentru modernizarea 
străzii zona III, oraş Dărăbani, 
judeţul Botoşani 
 
Sursa de Finantare: 
Diminuarea bugetului Serviciului de 
Transmisiuni Speciale 
 
Autor:Senator independent Liviu 
Câmpeanu 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondurile alocate Serviciului de 
Transmisiuni Speciale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu, 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
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modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 

- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate. 
 

998. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune alocarea sumei de 
866.388,29 lei pentru modernizarea 
şi reamenajarea Piaţă oraş Dărăbani, 
judeţul Botoşani 
 
Sursa de Finantare: 
Diminuarea bugetului Serviciului de 
Transmisiuni Speciale 
 
Autor:Senator independent Liviu 
Câmpeanu 

Starea actuală a sediului primăriei 
nu oferă angajaţilor condiţiile 
necesare pentru buna desfăşurare a 
activităţilor; spaţii insuficiente 
pentru birourile acestora, grupuri 
sanitare improprii, resurse materiale 
insuficiente. Este necesară 
reabilitarea sediului primăriei 
pentru obţinerea unor rezultate mai 
bune ale activităţii administraţiei 
publice locale.  

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondurile alocate Serviciului de 
Transmisiuni Speciale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu, 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 

- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
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defalcate. 
 

999. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune suplimentarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru judeţul Sibiu 
(poziţia nr.34), cu suma de 5.500 mii 
lei de la 31.342 mii lei la 36.842 mii 
lei. 
 
 
 
 
 
Senator PSD+PC Arcaş Viorel  şi 
deputat PSD + PC Cindrea Ioan   
 

Suma este necesară pentru 
susţinerea cofinanţării proiectelor 
de dezvoltare locală ale unităţilor 
administrativ teritoriale din judeţul 
Sibiu. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare; 
 

1000 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune suplimentarea bugetului 
judeţului Arad, cu suma de 2.000 mii 
lei din sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010. 
 
 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori : senatori şi deputaţi  PD-L: 
Igaş Traian Constantin, Marian 
Ovidiu, Riviş Tibei Lucian, 
Boghicevici Claudia, Niţu Adrian 
Henorel, Gondor Marius Sorin, 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
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Cionca Arghil Iustin Marinel. 
 

1001 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 

Se propune suplimentarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru judeţul Sălaj (poziţia 
nr.33), cu suma de 14.926 mii lei  
pâna la 44.498 mii lei., din care 
pentru: 
 

1.Reabilitare străzi – oraş Jibou – 
1.200;  
2.Modernizare iluminat public - oraş 
Jibou – 600; 
3.Reţele canalizare menajeră-
extinderi-oraş Jibou-700; 
4.Alimentare cu apă – sat Cliţ, 
comuna Băbeni – 250; 
5.Sediu primărie comuna Mirşid-
650; 
6. Reabiltare sediu primărie comuna 
Meseşenii de Jos-350; 
7.Reabilitare cămin cultural Chieşd -
220; 
8. Reabilitare cămin cultural Sighetu 
Silvaniei comuna Chieşd -180; 
9.Amenajare spaţii verzi Chieşd -80; 
10.Stabilizare versant Chieşd – 120; 
11. Reabilitare cămin cultural sat 
Mierţa, comuna Cuzăplac -150; 
12. Reabilitare cămin cultural 
Bănişor -180; 
13.Modernizare strazi loc. Inău, com. 

Cofinanţare proiecte POR, FEADR 
şi POS–M pe contracte de finanţare 
în derulare 

Se propune respingerea, întrucât  
sumele de la anexa.nr.5 au 
destinaţia potrivit prevederilor 
de la  art.5 alin.(4) din textul 
proiectului de lege. 
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Someş Odorhei – 250; 
14.Modernizare străzi com. Someş 
Odorhei – 950; 
15.Amenajare spaţii verzi - com. 
Someş Odorhei – 650; 
16.Modernizare dispensar uman – 
Fildu de Jos – 350.  
 
 
Sursa de Finantare: 
Anexa nr.5/43 
 
Senator PSD+PC Pop Gheorghe  şi 
deputat PSD + PC Nosa Iuliu   
 
 

1002. Anexa nr.8 – NUMARUL 
MAXIM DE POSTURI finantat 
pentru personalul neclerical 
angajat in unitatile de cult, pe anul 
2010 
 
13.Cluj......... 815 

Anexa nr.8 – NUMARUL MAXIM 
DE POSTURI finantat pentru 
personalul neclerical angajat in 
unitatile de cult, pe anul 2010 
 
13.Cluj......... 820 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: 
Mate Andras Levente 
Lakatos Peter 
Erdei D. Istvan, - deputaţi 
UDMR 

În prezent la unităţile de cult din 
judeţul Cluj 815 posturi de personal 
neclerical finanţate de la bugetul de 
stat. Având în vedere solicitările 
unităţilor de cult, pentru judeţul 
Cluj este necesar suplimentarea 
numărului de posturi cu 5.  

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în bugetul de stat se utilizează 
pentru finanţarea unor acţiuni  
urgente sau  neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar; 
- bugetul de stat nu poate finanţa 
un număr mai mare de personal 
neclerical. Potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2001, cu modificările 
ulterioare, autorităţile 
administraţiei publice locale pot 
aproba majorarea numărului 
personalului neclerical, cu 
asigurarea surselor de finanţare 
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din veniturile proprii ale 
bugetelor  locale. 

1003. Anexa nr. 8 
NUMĂRUL MAXIM DE 
POSTURI finanţat pentru 
personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult, pe anul 2010 
 

Suplimentare numărului de posturi 
de personal neclerical angajat în 
unităţile de cult din judeţul Covasna. 
260 mii lei 
 
Sursa de finantare :  

 
Autori: Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Amenajarea 
Teritoriului  Echilibru Ecologic a 
Camerei Deputaţilor  si Comisia 
Pentru Administraţie Publică, 
Organizarea Teritoriului si Protecţia  
Mediului a Senatului şi Grama Horia 
– Deputat PSD+PC 
 

În prezent la unităţile de cult din 
judeţul Covasna 218 posturi de 
personal neclerical finanțate de la 
bugetul de stat. Având în vedere 
solicitările unităţilor de cult, pentru 
judeţul Covasna este necesar 
suplimentarea numărului de posturi 
cu 42.  
Admis de: 
 
 Comisia Pentru Administraţie 
Publică, Amenajarea Teritoriului  
Echilibru Ecologic a Camerei 
Deputaţilor  si Comisia Pentru 
Administraţie Publică, Organizarea 
Teritoriului si Protecţia   Mediului 
a Senatului   
 

Se propune respingerea, întrucât: 
-nu este menţionată sursa de 

finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie,potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
- bugetul de stat nu poate finanţa 
un număr mai mare de personal 
neclerical. Potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2001, cu modificările 
ulterioare, autorităţile 
administraţiei publice locale pot 
aproba majorarea numărului 
personalului neclerical, cu 
asigurarea surselor de finanţare 
din veniturile proprii ale 
bugetelor  locale. 

1004. Anexa 8 – NUMARUL MAXIM 
DE POSTURI finantat pentru 
personalul neclerical angajat in 
unitatile de cult, pe anul 2010 
 

Se propune majorarea numărului de 
posturi finanţate pentru personalul 
neclerical angajat la Mănăstirea 
„Sfântul Apostol şi Evanghelist 
Ioan” şi „Cuvioasa Eufrosina” din 
localitatea Cornu cu 10 posturi, care 
să fie acordate prin anexa 8 la 
Proiectul Legii bugetului de stat.  
 
Initiator: 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Grup Parlamentar PNL   

În Mănăstirea „Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Ioan” şi „Cuvioasa 
Eufrosina” din localitatea Cornu, 
judeţul Prahova îşi desfăşoară 
activitatea în prezent 8 măicuţe şi 
alte 2 persoane neclericale, care au 
fost plătite din bugetul local până în 
luna septembrie 2009. Începând cu 
luna septembrie 2009 cele 8 posturi 
de măicuţe aferente mănăstirii au 
desfiinţate. Aceste salarii acordate 
erau salariile minime pe economie 

Se propune respingerea, întrucât: 
-nu este menţionată sursa de 

finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie,potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
- bugetul de stat nu poate finanţa 
un număr mai mare de personal 
neclerical. Potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2001, cu modificările 
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iar  măicuţele îşi continuă 
activitatea în acelaşi lăcaş fără să 
beneficieze de nicio finanţare de la 
buget. 
 

ulterioare, autorităţile 
administraţiei publice locale pot 
aproba majorarea numărului 
personalului neclerical, cu 
asigurarea surselor de finanţare 
din veniturile proprii ale 
bugetelor  locale. 

1005. Legea Bugetului de stat, Anexa 8 Se propune majorarea numărului de 
posturi finanţate pentru personalul 
neclerical angajat la Mănăstirea 
„Sfântul Apostol şi Evanghelist 
Ioan” şi „Cuvioasa Eufrosina” din 
localitatea Cornu cu 10 posturi, care 
să fie acordate prin anexa 8 la 
Proiectul Legii bugetului de stat.  
 
Initiator: 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Grup Parlamentar PNL   

În Mănăstirea „Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Ioan” şi „Cuvioasa 
Eufrosina” din localitatea Cornu, 
judeţul Prahova îşi desfăşoară 
activitatea în prezent 8 măicuţe şi 
alte 2 persoane neclericale, care au 
fost plătite din bugetul local până în 
luna septembrie 2009. Începând cu 
luna septembrie 2009 cele 8 posturi 
de măicuţe aferente mănăstirii au 
desfiinţate. Aceste salarii acordate 
erau salariile minime pe economie 
iar  măicuţele îşi continuă 
activitatea în acelaşi lăcaş fără să 
beneficieze de nicio finanţare de la 
buget. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
-nu este menţionată sursa de 

finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie,potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
- bugetul de stat nu poate finanţa 
un număr mai mare de personal 
neclerical. Potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2001, cu modificările 
ulterioare, autorităţile 
administraţiei publice locale pot 
aproba majorarea numărului 
personalului neclerical, cu 
asigurarea surselor de finanţare 
din veniturile proprii ale 
bugetelor  locale. 

 
 



 
AMENDAMENTE  RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010 
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1.  Anexa nr.10/02 –BUGETUL 
FONDULUI NATIONAL UNIC 
DE ASIGURARI SOCIALE DE 
SANATATE pe anul  2010 
(Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate) 

Se propune eliminarea sumei 
prevăzută la Capitolul 5005, grupa 
10, art. 01, alineat 09 - Prime de 
vacanta in suma de 4.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Fondului 
Naţional unic de Asigurări Sociale de 
Sănătate  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.  Minerva Boitan (Grup 
Parlamentar PNL) 

Primele de vacanţă nu se justifică în 
actuala conjunctură economică pe 
care este construit bugetul de stat 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât este un 
drept prevăzut de lege pentru  toţi 
funcţionarii publici. 
 
 

2.  Anexa nr.10/02 –BUGETUL 
FONDULUI NATIONAL UNIC 
DE ASIGURARI SOCIALE DE 
SANATATE pe anul  2010 
(Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate) 

Se propune diminuarea sumei 
alocată la Capitolul 5005, grupa 20, 
art. 01, alineat 30 - Alte bunuri şi 
servicii pentru întreţinere şi 
funcţionare, cu suma de 220.000 mii 
lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Fondului 
Naţional unic de Asigurări Sociale de 
Sănătate  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.  Minerva Boitan (Grup 
Parlamentar PNL) 

Suma prevăzută a fi diminuată va fi 
suplimentată la produse 
farmaceutice care sunt de primă 
necesitate în sistemul sanitar actual 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
repartizarea cheltuielilor din 
bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate s-a 
făcut în concordanţă cu priorităţile 
stabilite pe anul 2010 de 
ordonatorul principal de credite. 
 

3.  Anexa nr.10/02 –BUGETUL 
FONDULUI NATIONAL UNIC 

Se propune diminuarea sumei 
alocată la Cap. 6605, subcapitol 01 – 

Programul de guvernare şi 
promisiunile electorale sunt 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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DE ASIGURARI SOCIALE DE 
SANATATE pe anul  2010 
(Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate) 

Administraţia centrală, cu suma de 
224.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Fondului 
Naţional unic de Asigurări Sociale de 
Sănătate  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.  Minerva Boitan (Grup 
Parlamentar PNL) 

structurate aşa cum este şi normal 
pe reducerea cheltuielilor 
administrative şi orientarea lor spre 
servicii şi produse medicale 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

repartizarea cheltuielilor pe 
subcapitole din bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate s-a făcut în 
concordanţă cu priorităţile 
stabilite pe anul 2010 de 
ordonatorul principal de credite. 
 
 

4.  Anexa nr.10/02 –BUGETUL 
FONDULUI NATIONAL UNIC 
DE ASIGURARI SOCIALE DE 
SANATATE pe anul  2010 
(Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate) 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazuta la Capitolul 5005, grupa 
10, art. 01 alineat 04 - Spor de 
vechime,  cu suma de 4.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Fondului 
Naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate sume transferate de la 
capitolul 5005, grupa 10, art. 01, 
alineat 09 - Prime de vacanta  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.  Minerva Boitan (Grup 
Parlamentar PNL) 

Există o diminuare nejustificată 
pentru Sporul de vechime, în raport 
cu Primele de vacanţă, care nu se 
justifică în actuala conjunctură 
economică pe care este construit 
bugetul de stat 
 
AMENDAMENT RESPINS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 
 
Motivatia respingerii: 
Pentru acoperirea restanţelor 
recunoscute de instanţele de 
judecată. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sporul 
de vechime este  un drept care se 
acordă în funcţie de structura 
personalului, pe categorii de 
vechime în muncă. 
Totodată, sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere întrucât 
prima de vacanţă constituie un 
drept prevăzut de lege pentru toţi 
funcţionarii publici. 
 

5.  Anexa nr.10/02 –BUGETUL 
FONDULUI NATIONAL UNIC 
DE ASIGURARI SOCIALE DE 
SANATATE pe anul  2010 
(Casa Naţională de Asigurări de 

Se propune diminuarea sumei 
prevazuta la Cap. 5005, grupa 71, 
articol 01, alineat 30 - Alte active 
fixe,  cu  suma de 6.000 mii lei  
 

Sumele prevăzute la Alte active 
fixe sunt supraestimate în raport cu 
necesităţile sistemului sanitar, care 
în perioada de criză trebuie orientat 
spre asistenţă medicală 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
repartizarea cheltuielilor din 
bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate s-a 
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Sănătate) Sursa de finanţare: Bugetul Fondului 
Naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.  Minerva Boitan (Grup 
Parlamentar PNL) 

 
 
 
AMENDAMENT RESPINS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 
 
Motivatia respingerii: 
Suma este necesară pentru 
asigurarea bunei desfăşurări a 
activităţii CNAS. 

făcut potrivit propunerii 
ordonatorului principal de credite 
în concordanţă cu priorităţile 
stabilite de acesta pe anul 2010. 
 

6.  Anexa nr.10/02 –BUGETUL 
FONDULUI NATIONAL UNIC 
DE ASIGURARI SOCIALE DE 
SANATATE pe anul  2010 
(Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate) 

Se propune diminuarea sumei 
prevazuta la Cap. 6605,  subcapitol 
06 - Servicii medicale cu asistenţă 
medicală cu paturi,  cu  suma de 
58.000 mii lei  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Fondului 
Naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.  Minerva Boitan (Grup 
Parlamentar PNL) 

Reforma în sănătate presupune 
alocarea sumelor şi serviciilor 
medicale preponderent spre 
ambulator 
 
AMENDAMENT RESPINS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 
 
Motivatia respingerii: 
Acest transfer de sume este 
inoportun. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
repartizarea cheltuielilor pe 
subcapitole s-a făcut potrivit 
propunerii  ordonatorului 
principal de credite, în 
concordanţă cu priorităţile 
stabilite de acesta pe anul 2010. 

7.  Anexa nr.10/02 –BUGETUL 
FONDULUI NATIONAL UNIC 
DE ASIGURARI SOCIALE DE 
SANATATE pe anul  2010 
(Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate) 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazuta la Capitolul 6605, 
subcapitol 05 - Servicii de urgenţă 
prespitaliceşti şi transport sanitar,  cu  
suma de 58.000 mii lei  
 

Reforma în sănătate presupune 
alocarea sumelor şi serviciilor 
medicale preponderent spre 
ambulator 
 
AMENDAMENT RESPINS de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
repartizarea cheltuielilor pe 
subcapitole s-a făcut potrivit 
propunerii  ordonatorului 
principal de credite, în 
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Sursa de finanţare: Bugetul Fondului 
Naţional unic de Asigurări Sociale de 
Sănătate - sume transferate de la 
capitolul 6605, subcapitol 06 - 
Servicii medicale cu asistenţă 
medicală cu paturi 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.  Minerva Boitan (Grup 
Parlamentar PNL) 

Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 
 
Motivatia respingerii: 
Acest transfer de sume este 
inoportun. 

concordanţă cu priorităţile 
stabilite de acesta pe anul 2010. 

8.  Anexa nr.10/02 –BUGETUL 
FONDULUI NATIONAL UNIC 
DE ASIGURARI SOCIALE DE 
SANATATE pe anul  2010 
(Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate) 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazuta la Capitolul 6605, 
subcapitol 03 - Produse 
farmaceutice, materiale sanitare 
specifice şi dispozitive medicale,  cu  
suma de 365.000 mii lei  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Fondului 
Naţional unic de Asigurări Sociale de 
Sănătate sume transferate de la 
capitolul 6605, subcapitol 01 – 
Administraţia centrală  şi capitolul 
6605, subcapitol 02 - Servicii publice 
descentralizate 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.  Minerva Boitan (Grup 
Parlamentar PNL) 

Reducerea cheltuielilor 
administrative şi orientarea lor spre 
servicii şi produse medicale 
 
AMENDAMENT RESPINS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 
 
Motivatia respingerii: 
Suma solicitată nu poate fi 
acoperită prin sursele de finanţare 
propuse. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
repartizarea cheltuielilor pe 
subcapitole s-a făcut potrivit 
propunerii  ordonatorului 
principal de credite, în 
concordanţă cu priorităţile 
stabilite de acesta pe anul 2010. 

9.  Anexa nr.10/02 –BUGETUL Se propune suplimentarea sumei Serviciile de îngrijiri medicale la Se propune respingerea 
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- 5 -

FONDULUI NATIONAL UNIC 
DE ASIGURARI SOCIALE DE 
SANATATE pe anul  2010 
(Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate) 

prevazuta la Capitolul 6605, 
subcapitol 07 Îngrijiri medicale la 
domiciliu,  cu  suma de 21.000 mii 
lei  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Fondului 
Naţional unic de Asigurări Sociale de 
Sănătate sume transferate de la 
capitolul 5005, grupa 71, articol 01 
alineat 30 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
Sen.  Minerva Boitan (Grup 
Parlamentar PNL) 

domiciliu vor putea fi extinse şi în  
zonele mic urbane şi rurale 
 
AMENDAMENT RESPINS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 
 
Motivatia respingerii: 
Suma solicitată nu poate fi 
acoperită prin sursele de finanţare 
propuse. 

amendamentului întrucât 
repartizarea cheltuielilor pe 
subcapitole s-a făcut potrivit 
propunerii  ordonatorului 
principal de credite, în 
concordanţă cu priorităţile 
stabilite de acesta pe anul 2010. 

10.  Anexa nr.10/02 –BUGETUL 
FONDULUI NATIONAL UNIC 
DE ASIGURARI SOCIALE DE 
SANATATE pe anul  2010 
(Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate) 

Se propune suplimentarea sumei 
prevazuta pe anul 2010 la capitolul 
6605 – SANATATE – de la 
14.740.574 mii lei la 42.307.562 mii 
lei. 
 
Sursa de finanţare: - Anexa 3/01 
Administratia Prezidentiala, capitolul 
5001 cheltuieli buget de stat, 
grupa/titlul 01-cheltuieli curente, 
grupa /titlul 20-titlul II bunuri si 
servicii; 
- Anexa 3/01 Administratia 
Prezidentiala, capitolul 5100, 
subcapitolul 01, grupa/titlul 01 
cheltuieli curente. 
- din economiile realizate in cadrul 

Sanatatea reprezinta sectorul cel 
mai important care necesita in 
conditiile actuale o suplimentare 
substantiala a fondurilor alocate de 
la bugetul de stat.  Majorarea 
sumelor alocate sanatatii va duce la 
cresterea calitatii serviciilor 
medicale si implicit la cresterea 
accesului la serviciile de sanatate.  
 
AMENDAMENT RESPINS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 
 
Motivatia respingerii: 
Prin adoptarea amendamentului de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa de 
finanţare nu poate fi avută în 
vedere. Bugetele Administraţiei 
Prezidenţiale şi Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale au fost 
dimensionate astfel încât să 
asigure finanţarea în condiţii 
normale a activităţii acestora. 
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proiectului APL2; 
-Anexa 3/34 Serviciul de 
Telecomunicatii Speciale: capitolul 
5001 cheltuieli buget de stat, 
grupa/titlul 71-active nefinanciare, 
articolul.01-active fixe, aliniatul 01-
constructii. 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep.Tudor Ciuhodaru            ( Grupul 
parlamentar PSD+PC ) 

solicitare a 4 % din PIB pentru 
sănătate. 

11.  Anexa nr.10/03 –BUGETUL 
FONDULUI NATIONAL UNIC 
DE ASIGURARI SOCIALE DE 
SANATATE pe anul  2010 
(Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate) 

Se propune diminuarea sumei 
alocată la pagina 11,  6605 / 02 
Servicii publice descentralizate, cu 
120.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep. Horia Cristian (Grup 
parlamentar PNL ), dep.Claudiu 
Ţaga (Grup parlamentar PNL ), 
dep.Graţiela Gavrilescu (Grup 
parlamentar PNL ), sen.Minerva 
Boitan (Grup parlamentar PNL ) 

Nu este justificata cresterea acestui 
capitol cu peste 135% 
 
 
 
 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
repartizarea cheltuielilor pe 
subcapitole s-a făcut în 
concordanţă cu priorităţile 
stabilite pe anul 2010 de  
ordonatorul principal de credite. 

12.  Anexa nr.10/03 –BUGETUL 
FONDULUI NATIONAL UNIC 
DE ASIGURARI SOCIALE DE 
SANATATE pe anul  2010 

Se propune diminuarea sumei 
alocată la pagina 11,  5005 / 020 / 01 
/ 30 Alte bunuri si servicii, cu 
220.000 mii lei. 

Nu este justificata creşterea acestui 
capitol cu peste 437% 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
repartizarea cheltuielilor din 
bugetul Fondului naţional unic de 
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(Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate) 

 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep. Horia Cristian (Grup 
parlamentar PNL ), dep.Claudiu 
Ţaga (Grup parlamentar PNL ), 
dep.Graţiela Gavrilescu (Grup 
parlamentar PNL ) 

 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

asigurări sociale de sănătate s-a 
făcut în concordanţă cu priorităţile 
stabilite pe anul 2010 de 
ordonatorul principal de credite. 
 

13.  Anexa nr.10/03 –BUGETUL 
FONDULUI NATIONAL UNIC 
DE ASIGURARI SOCIALE DE 
SANATATE pe anul  2010 
(Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate) 

Se propune diminuarea sumei 
alocată la pagina 11,  6600 / 01 / 02 
Masini, echipamente si mijloace de 
transport, cu 20.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep. Horia Cristian (Grup 
parlamentar PNL ) 

Nu este justificata creşterea cu 
1603 % 
 
 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
repartizarea cheltuielilor din 
bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate s-a 
făcut în concordanţă cu priorităţile 
stabilite pe anul 2010 de 
ordonatorul principal de credite. 
 

14.  Anexa nr.10/03 –BUGETUL 
FONDULUI NATIONAL UNIC 
DE ASIGURARI SOCIALE DE 
SANATATE pe anul  2010 
(Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate) 

Se propune majorarea sumei alocată 
la pagina 11,  6605 / 03 ?05 
dispozitive si echipamente medicale, 
cu 70.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului la pozitia 6005 / 02 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 

Lista de asteptare este de peste 6 
luni, inclusiv pentru copii, care prin 
lege reprezinta urgente. 
 
 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
repartizarea cheltuielilor pe 
subcapitole din bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate s-a făcut în 
concordanţă cu priorităţile 
stabilite pe anul 2010 de 
ordonatorul principal de credite. 
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pentru sănătate publică a Senatului; 
dep. Horia Cristian (Grup 
parlamentar PNL ), dep.Claudiu 
Ţaga (Grup parlamentar PNL ), 
dep.Graţiela Gavrilescu (Grup 
parlamentar PNL ) 

15.  Anexa nr.10/03 –BUGETUL 
FONDULUI NATIONAL UNIC 
DE ASIGURARI SOCIALE DE 
SANATATE pe anul  2010 
(Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate) 

Se propune majorarea sumei alocată 
la pagina 11,  6605 / 04  /03 
Asistenta medicala stomatologica, cu 
50.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului la pozitia 6005 / 02 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep. Horia Cristian (Grup 
parlamentar PNL ), dep.Claudiu 
Ţaga (Grup parlamentar PNL ), 
dep.Graţiela Gavrilescu (Grup 
parlamentar PNL ), sen.Minerva 
Boitan (Grup parlamentar PNL ). 

Lista de asteptare este de peste 6 
luni, inclusiv pentru copii, care prin 
lege reprezinta urgente. 
 
 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
repartizarea cheltuielilor pe 
subcapitole din bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate s-a  făcut potrivit 
propunerii ordonatorului principal 
de credite, în concordanţă cu 
priorităţile stabilite de acesta pe 
anul 2010. 

16.  Anexa nr.10/03 –BUGETUL 
FONDULUI NATIONAL UNIC 
DE ASIGURARI SOCIALE DE 
SANATATE pe anul  2010 
(Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate) 

Se propune majorarea sumei alocată 
la pagina 11,  6605 / 04 / 04 
Asistenta medicala in specilaitati 
paraclinice, cu 200.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea de la 
5005 / 020 / 01 / 30 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 

In anul 2009 a existat un deficit de 
finantare de peste 300 000 mii ron, 
care a afectat toate specialitatile 
medicale 
 
 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
repartizarea cheltuielilor pe 
subcapitole din bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate s-a făcut potrivit 
propunerii ordonatorului principal 
de credite, în concordanţă cu 
priorităţile stabilite de acesta pe 
anul 2010. 
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pentru sănătate publică a Senatului; 
dep. Horia Cristian (Grup 
parlamentar PNL ), dep.Claudiu 
Ţaga (Grup parlamentar PNL ), 
dep.Graţiela Gavrilescu (Grup 
parlamentar PNL ), sen.Minerva 
Boitan (Grup parlamentar PNL ). 

pentru sănătate publică a Senatului 

17.  Anexa nr.10/03 –BUGETUL 
FONDULUI NATIONAL UNIC 
DE ASIGURARI SOCIALE DE 
SANATATE pe anul  2010 
(Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate) 

Se propune majorarea sumei alocată 
la pagina 11,  6605 / 04 / 01 
Asistenta medicala primara, cu 
40.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: : diminuarea de 
la 5005 / 020 / 01 / 30 
 
Autori: Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului; 
dep. Horia Cristian (Grup 
parlamentar PNL ), dep.Claudiu 
Ţaga (Grup parlamentar PNL ), 
dep.Graţiela Gavrilescu (Grup 
parlamentar PNL ) 

In anul 2009 a existat un deficit de 
finantare de peste 250 000 mii ron, 
care a afectat toate specialitatile 
medicale 
 
 
 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
repartizarea cheltuielilor pe 
subcapitole din bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate s-a făcut potrivit 
propunerii  ordonatorului 
principal de credite, în 
concordanţă cu priorităţile 
stabilite de acesta pe anul 2010. 
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